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Abstract
This thesis examines talking books at public libraries. The thesis focuses on what the digital evolution has come
to mean in terms of Internet-based access to talking books. The survey is based on interviews with library staff
and a socio-cultural theoretical perspective. The survey aims to examine the library's talking book function as a
phenomenon in which cognitive, physical, communicative and temporal dimensions are considered. The survey
demonstrates that the library staff associates talking books with goals concerning everyone's right to access to li-
terature and reading and libraries intermediary role in this regard, which these often tied to broader public librari -
es goals concerning the promotion of reading, democracy, accessibility and where the establishment of the ser-
vice Egen nedladdning is understood from thoughts of greater, easier and more efficient access to talking books
for the talking book reader, and as an opportunity for independence for the same. Physical talking books are di-
sussed as a tool that can be used to establish and convey the talking book function in library premises. In terms of
information dissemination and surrounding activities are made visible not least  a network-based method and
spontaneous meetings. Egen nedladdning and the app Legimus imparts opportunities for those expressing interest
in the face of these, but older talking book readers can communicate a smaller interest in the use of these tools.
Recording sessions for the service Egen nedladdning, and possible challenges in connection to these, are also ta-
ken into account and also information and knowledge acquisition among librarians in the case of talking books.
Also, the communication and meetings between the talking book readers and library staff are discussed, and the
service Egen nedladdning impact on this question. The essay ends with a discussion in which the talking book
function at public libraries is discussed based on themes of space, technology and literature brokering and where
operational opportunities and challenges in this regard are outlined. This is a two years master’s thesis in Library
and information science.
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Inledning 

En synskadad människa kan av naturliga skäl inte läsa tidningar, böcker, kartor eller diagram.
Hennes handikapp stänger henne ute från visuell kommunikation. Hon blir hänvisad till att
andra läser texterna eller berättar hur bilderna ser ut. Men  genom innovationer – det vill säga
genom skapandet av nya medierande redskap (Vygotsky, 1978) – som taltidningar, punktskrift
och taktila bilder, blir situationen annorlunda. Att läsa tidningar, läroböcker och diagram blir
med dessa medierande redskap inte bara möjligt, utan också en helt vardaglig aktivitet.1     

I citatet här ovan, som är hämtat från Roger Säljös bok  Lärande och kulturella
redskap, framhålls  utvecklingen av taltidningar, punktskrift och taktila bilder ha
medverkat till  att göra läsning och visualitet till  vardagsaktiviteter för personer
med synnedsättning. De medier eller redskap som framhålls i citatet kan samlas
under paraplybenämningen tillgängliga medier. Talböcker utgör ett ytterligare ex-
empel på ett sådant medium. Talböcker produceras för personer med läsnedsätt-
ning det är kring förmedling av detta medium som denna uppsats ska kretsa.

I Sverige finns en mångårig tradition av talboksverksamhet, där staten idag
svarar för merparten av talboksproduktionen medan landets bibliotek står för för-
medling av mediet gentemot dess läsare. Landets folkbibliotek utgör en av för-
medlarna och fokus för uppsatsen. Förutsättningarna för att bedriva talboksverk-
samhet vid folkbibliotek har, liksom vad gäller biblioteksverksamhet i allmänhet,
kommit att påverkas av utvecklingen av digital teknik och internet. Talboksverk-
samhet  har  förvisso alltid  genomsyrats  av tekniska lösningar och innovationer,
detta kan sägas ligga i dess mediums själva natur och beskrivas som en förutsätt-
ning för  verksamhetens  existens,  men med den digitala  tekniken och internets
framväxt har många nya möjligheter kommit göras gällande inom verksamheten.
Med den digitala tekniken har bland annat talböcker i Daisy-format, internetbase-
rad åtkomst till och nedladdning av talböcker samt talboksläsning via applikatio-
ner på mobila enheter kommit att introduceras inom verksamheten. Det är också
digital utveckling inom talboksverksamhet som är avsett att fokuseras i uppsatsen,
utifrån ett särskilt fokus på nedladdning av talböcker. 

Landets folkbibliotek och dess personal kom att introduceras till nedladdning
av talböcker för närmare ett decennium sedan. Därefter, omkring 6 år senare, kom
även talboksläsare att introduceras via en tjänst kallad  Egen nedladdning.  Med
hjälp av tjänsten kan talboksläsare på egen hand kan skaffa sig åtkomst till och

1 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 23.f.
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ladda ner talböcker. Talboksläsare som tar del av tjänsten kan idag också ladda ner
och läsa talböcker på mobila enheter med hjälp av applikationen Legimus. 
    Nedladdning av talböcker kan väcka många frågor beträffande talboksverksam-
het vid folkbibliotek. Inte minst beträffande bibliotekens förmedlingsuppdrag, bib-
liotekspersonalens vardagliga arbete med talböcker och deras kompetensbehov i
samband med arbete inom verksamheten. Till detta kan också tankar om verksam-
hetens platsmässiga och mötesskapande betydelser i en digital samtid fogas. Det är
från funderingar som dessa som uppsatsens utgår. Avsikten med det följande är att
diskutera hur talboksverksamhet vid folkbibliotek av idag – i en digital, internet-
baserad och nedladdningsbar samtid – tar  sig uttryck och fungerar. Diskussioner-
na baseras på ovan citerade Säljös tolkning av det sociokulturella perspektivet
samt intervjuer med bibliotekspersonal inom folkbibliotek, 

Belysningen av området bör inte minst betraktas som intressant och av bety-
delse i  relation folkbibliotekens lagstadgade uppdrag om att  rikta särskilt  upp-
märksamhet mot personer med funktionsnedsättning.2 I detta uppdrag kan perso-
ner med läsnedsättning, talboksverksamhetens målgrupp, inkluderas.  

2  Bibliotekslag (SFS 2013:801)
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Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka och diskutera talboksverksamhet vid
folkbibliotek ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. I analysen förläggs särskilt
fokus till hur den digitala utvecklingen har kommit att göra sig gällande inom den-
na verksamhet genom att intresse riktas mot hur internetbaserad åtkomst och ned-
laddning av talböcker, i termer av ett sociokulturellt redskap, har kommit att göra
sig gällande inom denna verksamhet. Utifrån en sociokulturell förståelse av be-
greppet kontext beaktas särskilt talboksverksamhet utifrån tankemässiga, fysiska,
kommunikativa och tidsmässiga dimensioner. De tre förstnämnda dimensionerna
strukturerar också uppsatsens empiriska undersökning. 

Närmare bestämt är syftet med undersökningen att, utifrån intervjuer med bib-
liotekspersonal och en sociokulturell förståelse av begreppen redskap och kontext,
studera talboksverksamhet vid folkbibliotek som fenomen där de tankar, aktivite-
ter, och villkor som präglar verksamheten inventeras och diskuteras. 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats:

Vilka mål kopplar bibliotekspersonal vid folkbibliotek till talboksarbete samt vil-
ka syften upplever de i relation till lanseringen av tjänsten Egen nedladdning, med
hjälp av vilken talboksläsare kan ladda ner talböcker på egen hand?

Hur kan fysiska talböcker ta form vid folkbibliotek och hur har nedladdning av
talböcker påverkat arbete kring fysiska talböcker och dessa mediers betydelse?

Vilken kommunikation återfinns  inom talboksverksamhet  vid folkbibliotek och
hur har nedladdning av talböcker kommit att göra sig gällande i dessa kommuni-
kativa aspekter av verksamheten? 
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Bakgrund

Detta avsnitt är tänkt att teckna en bakgrund till uppsatsens undersökningsområde
– talboksverksamhet vid folkbibliotek. Avsnittet syftar till att introducera läsaren
till  verksamheten och de begrepp och termer som förekommer i  samband med
denna. Inledningsvis avhandlas basala frågor om vad talböcker är och hur de kan
läsas. Därefter ges en kortfattad beskrivning av hur produktionen och förmedling-
en av talböcker är organiserad i Sverige. Ett avslutande stycke ägnas särskilt åt
nedladdning av talböcker, då detta fokuseras i undersökningen.

Vad är talböcker och hur kan talböcker läsas? 

Mycket kortfattat kan en talbok definieras som en inspelad uppläsning av en tryckt
bok eller en ljudbaserad version av en tryckt bok, vilken produceras för personer
med läsnedsättning. I Sverige produceras talböcker med stöd av paragraf 17 i upp-
hovsrättslagen. I denna paragraf anges bland annat att anpassade format får fram-
ställas ur publicerade och upphovsrättsskyddade verk om detta är nödvändigt för
att personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig verket, samt att
produktionen får  ske  utan  upphovsrättsinnehavarens  tillstånd.3 Endast  personer
med länsnedsättning är berättigade till läsning av talböcker.4 Omkring 6 procent av
den svenska befolkningen beräknas ha en läsnedsättning som berättigar talboksläs-
ning.5 

Med  läsnedsättning  avses  en  tillfällig  eller  permanent  fysisk  eller  psykisk
funktionsnedsättning som medför svårigheter i fråga om att tillgodogöra sig tryckt
text.  Synnedsättning, blindhet,  läs- och skrivsvårigheter eller  dyslexi,  kognitiva
funktionsnedsättningar, som exempelvis traumatiska hjärnskador eller ADHD, ut-
vecklingsstörning och rörelsehinder utgör några exempel på olika typer av läsned-
sättningar som berättigar talboksläsning.6 Personer med tillfällig läsnedsättning,
som exempelvis kan vara i behov av talböcker under konvalescens, är berättigade
till läsning av mediet under den tid som läsnedsättningen varar. Analfabetism eller
svenska som andraspråk klassas inte som läsnedsättningar och berättigar inte till-

3  Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.9f. & s.21.
4 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.9.
5 MTM > Om oss  >  Uppdrag och lagar > Om läsnedsättning.
6 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.19.

8



gång till talböcker. Då en person efterfrågar talböcker vid bibliotek behöver denne
inte uppvisa något intyg om att en läsnedsättning föreligger och inte heller uppge
orsaken till läsnedsättningen.7  

Då talböcker läses in återges alltid texten exakt som i den tryckta versionen av
ett verk.8 Inläsningen sker antingen med hjälp av mänskligt tal eller talsyntes.9 Tal-
böcker har traditionellt sett inte sällan lästs in på ett något nedtonat sätt, inte minst
i jämförelse med ljudböcker. Inläsningen har grundats i önskemål från mediets lä-
sare som har önskat att fokus på så sätt ska förläggas till texten som mediet rym-
mer och egna tolkningar av denna. Inläsningen av talböcker har emellertid kommit
att påverkas av ljudböckernas uppkomst och genomslag där inläsningen är betyd-
ligt mer inlevelsefull och dramatiserad. Vad gäller barnböcker finns riktlinjer om
att det ska läsas in en aning mer inlevelsefullt än böcker för vuxna 10 Ljudböcker
nämndes i det föregående. Talböcker bör inte förväxlas med detta andra ljudbase-
rade medium som inte sällan också förekommer på bibliotek. Skillnaden mellan
de två medierna kan främst beskrivas som juridisk.  Ljudböcker produceras för
kommersiell försäljning och är öppna för vem som helst att låna på bibliotek eller
köpas i  den allmänna handeln.  Talböcker produceras däremot och som tidigare
nämnts för personer med läsnedsättning och är endast tillgängligt för sådana.11  

Då talboksproduktionen tog sin början i Sverige på 1950-talet producerades
dessa på öppna spolar.  Produktionen kom därefter att  övergå till  kassettband.12

Idag produceras de flesta talböcker det digitala formatet DAISY, där DAISY står
för Digitalt Anpassat InformationsSystem. Formatet bygger på XML och SMIL.13

Ljudet  lagras  i  mp3-filer.14 DAISY-formatet  kan  beskrivas  som ett  mp3-format
med ett tillägg som rymmer extra funktioner. Med hjälp av DAISY-formatet kan
man bland annat söka, bläddra och placera bokmärken i talböcker.15 Initiativ till ut-
veckling av formatet togs år 1998 av svenska Tal- och punktskriftsbiblioteket, nu-
mera Myndigheten för tillgängliga medier, och idag är formatet en öppen och in-
ternationellt etablerad standard.16 Talböcker av idag kan komma i många skepna-
der, i form av exempelvis skivor och minneskort eller som digitala filer. 

 Vid sidan av talböcker som enbart innehåller ljud återfinns också ett flertal
varianter av talböcker. Talböcker med text innehåller förutom ljud också verkets
tryckta text och eventuella bilder. Då denna typ av talböcker läses i exempelvis
läsprogram på datorer hörs talbokens ljud samtidigt som tryckt text och eventuella
bilder visas på skärmen. Talböcker för lästräning utgör ett annat exempel på en tal-

7 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.19f. 
8 Nationalencyklopedin > Talbok.
9 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.12.
1 0 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker? s. 16f.
1 1 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker? s. 9.
1 2 Irvall, B. (2005) ”Från öppna spolar till kassetter”, s. 63.
1 3 MTM > Tillgängliga medier > Produktion > Daisyteknik
1 4 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s. 11.
1 5 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.11.
1 6 MTM > Tillgängliga medier > Produktion > Daisyteknik. 
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boksvariant. Dessa består av flera inläsningar av en och samma text i olika hastig-
heter. Specialinläsningar för personer med utvecklingsstörning, facklitteratur för
seende och talböcker för språkträning på engelska kan nämnas som tre ytterligare
exempel på talboksvarianter.17 

Talböcker kan läsas med hjälp av ett  flertal olika uppspelningsmedier. Tal-
boksspelare kan tas till användning. Vid läsning med sådana spelare kan DAISY-
formatets funktioner utnyttjas, då spelarna bland annat möjliggör bläddring och
bokmärkning i samband med läsningen. Då talböcker består av mp3 filer kan des-
sa inte sällan också läsas med hjälp av mp3-spelare. Daisy-formatets funktioner
kan dock inte alla gånger utnyttjas då sådana spelare används.18 Som framkom här
ovan kan talböcker också läsas med hjälp av läsprogram på datorer. Som nämndes
i inledningen kan talböcker även läsas med hjälp av applikationer eller appar på
mobila enheter - smarta mobiler och surfplattor. På marknaden återfinns såväl av-
giftsbelagda som avgiftsfria appar för talboksläsning.19

Hur produceras och förmedlas talböcker?                          

Talböcker får endast produceras av bibliotek eller andra organisationer som har
talbokstillstånd.20 Talbokstillstånd söks hos justitiedepartementet.21

I Sverige finns en relativt lång tradition av talboksverksamhet. Produktionen
och distributionen av talböcker initierades under 1950-talet av  De blindas före-
ning, som senare kom att ombildas till Synskadades riksförbund. Under de inle-
dande åren var enbart blinda personer och personer med synnedsättning berättiga-
de till talboksläsning. År 1977 kom dock tillgängligheten till mediet att förändras.
Då introducerades nya regler som gjorde gällande att även andra typer av läsned-
sättningar skulle berättiga tillgång till talböcker. Fortfarande utgör personer med
synnedsättning en stor andel av landets talboksläsare, men den kategori av tal-
boksläsare som växer snabbast är personer med dyslexi eller läs- och skrivnedsätt-
ningar.22 Dessa är inte är inte sällan också unga23

Kring slutet av 1970-talet påbörjades också ett statligt övertagande av landets
talboksproduktion. Genom 1979 års kulturpolitiska beslut slogs den svenska tal-
boksmodellen fast. Med denna modell påbörjades en ny form av decentraliserad
talboksverksamhet i Sverige som kan sägas operera på tre nivåer; Stat, landsting
och kommun. 

1 7 Gustafsson Chen, A. (2013) Vad är talböcker?, s.12.f.
1 8 MTM > Tillgängliga medier > Talböcker > Läsa talböcker.
1 9 Legimus > läsa.
2 0 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.13.
2 1 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.30.
2 2 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s. 23f.
2 3 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s.45. 
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År  1980  grundades  tidigare  nämnda  Tal-  och  punktskriftsbiblioteket,  idag
Myndigheten för tillgängliga medier,  hädanefter förkortat till  MTM. MTM är en
statlig myndighet som hör till kulturdepartementet och som producerar en rad till-
gängliga medier. MTM utgör landets största producent av talböcker. Myndigheten
har i uppdrag att producera skön- och facklitteratur för barn, unga och vuxna samt
kurslitteratur för högskole- och universitetsstudenter. Myndigheten svarar också
för den bibliografiska beskrivningen av talböcker i Sverige och driver ett digitalt
eller webbaserat bibliotek vid namn Legimus, som bland annat talböcker kan lad-
das  ner  från.24 Myndigheten  producerar  omkring 3000 talbokstitlar  per  år.25 År
2013 återfanns över 100 000 talbokstitlar i  Legimus. Majoriteten av dessa är på
svenska, men drygt 50 språk finns representerade i beståndet.26 MTM producerar
talböcker på eget initiativ, men merparten av produktionen sker utifrån inläsnings-
förslag från talboksläsare. Inläsningsförslag lämnas via bibliotek.27 MTM svarar
dessutom för information och rådgivning till bibliotek i frågor kring tillgängliga
medier och arbetar med forskning och utveckling kring ny teknik för produktion
och läsning av bland annat talböcker.28 

På länsnivå har landets läns- och regionbibliotek i sin tur i uppdrag att stödja
lokala bibliotek i deras talboksverksamhet.29 På kommunal nivå fungerar folkbibli-
oteken som låneförmedlare gentemot de faktiska talboksläsarna. Nämnas bör ock-
så att skol-, universitets- och högskolebibliotek i sin tur svarar som låneförmedlare
gentemot talboksläsande grundskole- och gymnasielever respektive universitets-
och högskolestudenter.30 Landets  bibliotek,  däribland folkbiblioteken som utgör
fokus för denna uppsats, svarar alltså för den direkta förmedlingen och servicen
kring talboksmediet. Genom ansvarsfördelningen inom den svenska talboksmo-
dellen är det vid biblioteken som merparten av den direkta kontakten med landets
talboksläsare tar form. 

Den svenska talboksmodellen och inte minst dess decentraliserade karaktär
skiljer sig gentemot många andra länders förfarande kring talböcker, där inte säl-
lan ett statligt eller flera lokala så kallade ”blindbibliotek” handhar servicen gent-
emot talboksläsare. I den svenska modellen har istället detta förlagts till de ”van-
liga” biblioteken och fördelar med detta kan beskrivas i termer av att verksamhe-
ten på så sätt inte knyts till specifika läsnedsättningar eller intresseorganisationer.
Landets till antalet många bibliotek möjliggör också en för talboksläsare nära och
direkt service kring mediet.31

2 4 MTM > Om oss > Uppdrag och lagar > Den svenska talboksmodellen.
2 5 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?,  s. 14.
2 6 MTM > Om oss > Organisation > Historik >  Talboken kort historik. 
2 7 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?,  s. 14.
2 8 MTM > Om oss > Uppdrag och lagar > Den svenska talboksmodellen.
2 9 MTM > Om oss > Uppdrag och lagar > Den svenska talboksmodellen.
3 0 MTM > Om oss > Uppdrag och lagar > Den svenska talboksmodellen.
3 1 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?,  s. 27.
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Ett antal privata aktörer är också involverade i den svenska produktionen av
talböcker och bör också nämnas. Talböcker produceras också av BTJ AB för för-
säljning till bibliotek. Företaget producerar cirka 300 talbokstitlar per år. Av dessa
titlar utgör cirka 10% barn- och ungdomslitteratur. Bibliotek kan också förvärva
fysiska kopior av MTM:s talboksproduktion från företaget.  Specialpedagogiska
skolmyndigheten och Inläsningstjänst AB  producerar och säljer läromedel i tal-
boksformat till grund- och gymnasieskolor. Denna form av litteratur ingår inte i
MTM:s produktionsuppdrag. Merparten av den litteratur som produceras av priva-
ta aktörer blir efterhand tillgänglig för avgiftsfri nedladdning vid MTM:s digitala
bibliotek Legimus, men i syfte att ge de privata och kommersiella aktörerna ut-
rymme att inledningsvis sälja sin produktion sker dock detta med en viss fördröj-
ning.32

Hur fungerar nedladdning av talböcker? 

Då nedladdning av talböcker utgör uppsatsens fokus bör detta kort beskrivas i re-
lation till folkbibliotek. År 2006 introducerades landets folkbibliotek till nedladd-
ning av talböcker. Folkbibliotek med talbokstillstånd och nedladdningskonto hos
MTM kan sedan dess avgiftsfritt ladda ner talbokstitlar från MTM:s digitala eller
webbaserade  bibliotek  Legimus för  vidare  förmedling till  talboksläsare.33 I  och
med lanseringen av denna möjlighet skapades en ny form av digital åtkomst till
MTM:s bestånd av talböcker för landets bibliotek. Från och med åren 2010/2011
kom nedladdning av  talböcker  även att  omfatta  de  faktiska  talboksläsarna  vid
folkbibliotek då tjänsten Egen nedladdning lanserades. Även förmedling av denna
tjänst kräver talbokstillstånd. Under åren 2009/2010 respektive 2011/2012 lansera-
des också tjänsten vid landets universitets- och högskolebibliotek respektive skol-
bibliotek.34 Med hjälp av denna tjänst kan talboksläsare på egen hand ladda ner
och låna talböcker från Legimus via datorer eller via appen Legimus på smarta te-
lefoner och surfplattor. Med hjälp av tjänsten måste de inte nödvändigtvis och som
innan den fanns tillhanda gå via biblioteken och använda dessa som mellanhand
för sin litteraturförsörjning. År 2014 fanns 65 239 registrerade användare av tjäns-
ten Egen nedladdning.35 För att få tillgång till tjänsten krävs ett konto vid Legimus,
vilket talboksläsare får tillgång till vid bibliotek.36 Vid dessa tillfällen ska person-
uppgifter om den blivande användaren registreras vid Legimus av biblioteksperso-
nal. Bibliotekspersonalen ska även gå igenom ett avtal med den blivande använda-
ren som bland annat omfattar det upphovsrättsliga regelverket kring talböcker och

3 2 Gustafsson Chen, A. (2013), Vad är talböcker?, s. 14. 
3 3 Mailkorrespondens m. Helena Kettner Rudberg 140517.
3 4 Mailkorrespondens m. Bitte Kronqvist 140318. 
3 5 Myndigheten för tillgängliga medier. (2014), Årsredovisning 2014. s.18.
3 6 Legimus > Använda Legimus > Ladda ner. 
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handhavandet av de talböcker som tjänsten ger tillgång till. Avtalet måste också
godkännas  av  den  blivande användaren  innan  de  kan börja  använda  Legimus.
MTM rekommenderar  också att  bibliotekspersonalen  bland annat  praktiskt  de-
monstrerar hur det går till att ladda ner en bok från Legimus och visar hur talböck-
er läses i läsprogram på datorer och i MTM:s applikationen Legimus.37 Det är ock-
så vid biblioteken som talboksläsare ska få hjälp i sin användning av  Legimus.38

För att bibliotekspersonal ska kunna förmedla tjänsten krävs att dessa i sin tur har
ett registrerarkonto. Ansökan om registrerarkonton görs i webbaserade Legimus.39

Applikationen eller appen  Legimus nämndes i  det föregående. Registrerade
användare av tjänsten Egen nedladdning kan idag också söka och läsa talböcker i
appen Legimus på smarta mobiler och surfplattor. Den avgiftsfria och av MTM ut-
vecklade applikationen lanserades i en beta-version år 2013.40 I appen kan talböck-
er antingen läsas strömmande eller laddas ner och för att läsas i offline-läge. Tal-
böcker med ljud, talböcker med text och talböcker för lästräning kan läsas i appen.
Även taltidningar kan läsas med hjälp av appen. Appen Legimus är anpassad för
punktskriftsskärm och i den återfinns många av de typiska DAISY-funktionerna,
som exempelvis möjlighet till bläddring och placering av bokmärken vid läsning.
Uppläsningens hastighet kan också regleras precis som i en traditionell talboks-
spelare.41 Bland unga talboksläsare sker 60% av nedladdningarna av talböcker via
appen Legimus.42 
 

3 7 Legimus > För bibliotek > Registrera låntagare för Egen nedladdning.
3 8 Legimus > Använda Legimus > Ladda ner. 
3 9 Legimus > För bibliotek > Registrera låntagare för Egen nedladdning. 
4 0 Mailkorrespondens m. Helena Kettner Rudberg 140517.
4 1 Legimus > Appen legimus > Appen Legimus för iphone och ipad.
4 2 Myndigheten för tillgängliga medier. (2014), Årsredovisning 2014, s.18.

13



Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som knyter an till uppsatsens ämne.
Inledningsvis diskuteras texter som berör bredare frågor om folkbibliotek och till-
gänglighet. Detta gör i syfte att vidga perspektiven och fördjupa diskussionerna i
den följande undersökningen. Talboksverksamhet kan också sägas ha många ge-
mensamma beröringspunkter med detta bredare tema, som avhandlas under rubri-
ken folkbibliotek och tillgänglighet. Därefter diskuteras texter som mer specifikt
behandlar talböcker och särskilt digital teknik i relation till talboksområdet samt
nedladdning av talböcker. Texterna introduceras under rubriken Talböcker.

Folkbibliotek och tillgänglighet

I en inledande artikel till en antologi om svensk biblioteksservice gentemot äldre
och personer med funktionsnedsättning skildrar Birgitta Modigh och Magdalena
Svanberg en tidsmässig samhällelig utveckling där en ökad integrering och norma-
lisering av personer med funktionsnedsättning framhålls. Detta gäller såväl lag-
stiftning som mänskliga attityder.43 En liknande utveckling framhålls också beträf-
fande  biblioteksväsendet.  Biblioteksanställdas  kunskaper  om  funktionsnedsätt-
ningar anges ha ökat och attityder framhålls ha förändrats i en riktning där perso-
ner med funktionsnedsättning ses som besökare på lika villkor som andra. Modigh
och Svanberg framhåller också att kunskaper om tillgängliga medier har ökat och
spridits bland bibliotekspersonal, där service gentemot personer med funktions-
nedsättning beskrivs som en angelägenhet för all bibliotekspersonal.44

Ett flertal biblioteks- och informationsvetenskapliga studentuppsatser har ock-
så kommit att kretsa kring frågor om folkbibliotek och tillgänglighet. Inte sällan
utifrån ett fokus på biblioteksservice gentemot unga och bibliotekens äppelhyllor,
där tillgängliga medier för barn och unga ofta samlas. Rose Mari Johansson och
Sofia Ängsved undersöker exempelvis tillgänglighet för barn och unga med funk-
tionsnedsättningar vid fem svenska folkbibliotek i en kandidatuppsats. Undersök-
ningen påvisar vissa brister beträffande fysisk och digital tillgänglighet vid biblio-

4 3 Modigh, B och Svanberg, M. (2000), ”Från social verksamhet till uppsökande till?”, s. 15f.
4 4 Modigh, B och Svanberg, M. (2000), ”Från social verksamhet till uppsökande till?”, s.20f.
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teken.45 Författarna  påvisar  emellertid  ett  brett  utbud  av  medier  för  unga med
funktionsnedsättningar, där frågor om ekonomi inte begränsar inköpen vid en ma-
joritet av enheterna.46 I flera fall synliggör man också samarbeten med handikapp-
organisationer och aktörer inom utbildningssammanhang, i syfte att nå unga med
funktionsnedsättningar. Samtidigt framhålls marknadsföringsarbetet kunna utökas
vid biblioteken.47 Också i Jenny Granberg och Emma Sjögrens kandidatuppsats,
som behandlar litteraturförmedling och bemötande av barn med särskilda behov
vid svenska folkbibliotek, framkommer samarbeten mellan bibliotek, föreningsliv,
professionella aktörer samt anhöriga kring barn och unga som viktiga aspekter i
arbetet med att informera barn och unga med funktionsnedsättningar om bibliote-
kens verksamhet och tjänster.48 Också i denna uppsats, där undersökningen omfat-
tar sju bibliotek och baseras på intervjuer med bibliotekspersonal, påvisar förfat-
tarna  ett  varierat  utbud av  tillgängliga medier  och  hjälpmedel  vid  biblioteken.
Samtidigt betonar flera biblioteksanställda att utbudet inte går att likställa med det
utbud som finns tillgängligt för barn utan särskilda behov, då det förra anges som
mer begränsat än det sistnämnda.49 Beträffande bemötande framhåller undersök-
ningsdeltagarna vikten av ett bemötande där ingen skillnad görs mellan biblioteks-
användare med eller utan särskilda behov, men där det däremot ges utrymme för
att anpassa bemötandet efter situationella villkor och omständigheter.50 

Även i en MTM-rapport om arbete med tillgängliga medier vid äppelhyllor
folkbibliotek,  framhåller  rapportförfattaren  Lisa  Börjesson,  doktorand i  Biblio-
teks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, kontakter mellan biblio-
tek, föreningsliv och professionella aktörer kring unga som ett viktigt inslag be-
träffande information om och spridning av tillgängliga medier.51 Rapporten, som
omfattar arbete vid sju folkbibliotek, har till syfte att undersöka vilka betydelser
äppelhyllor kan ha för information om och spridning av tillgängliga medier. Bör-
jesson diskuteras också bibliotekens placeringar av äppelhyllor. Hyllorna påvisas
ofta vara strategiskt placerade i bibliotekslokalerna på så sätt att de har givits syn-
liga placeringar och utformats för att tilltala besökare på ett visuellt plan.52 Förfat-
taren påvisar också en tendens till att bibliotek som är mindre nöjda med sin hylla
arbetar mindre aktivt med informationsarbete eller marknadsföring kring hyllan,

4 5 Johannson, R. & Ängsved, S. (2008),  Det kan alltid bli bättre: Bibliotekens tillgänglighet för funktions-
hindrade barn och ungdomar, s. 60.
4 6 Johannson, R. & Ängsved, S. (2008),  Det kan alltid bli bättre: Bibliotekens tillgänglighet för funktions-
hindrade barn och ungdomar, s. 59.
4 7 Johansson, R. & Ängsved, S. (2008), Det kan alltid bli bättre – Bibliotekens tillgänglighet för barn och
unga med funktionsnedsättningar, s. 57 & s.60.
4 8 Granberg, J. & Sjögren, E. (2012),  Läsning för alla! Om bibliotekens hjälpmedel för barn med speciella
behov, s. 32.
4 9 Granberg, J. & Sjögren, E. (2012),  Läsning för alla! Om bibliotekens hjälpmedel för barn med speciella
behov, s. 28.f.
5 0 Granberg, J. & Sjögren, E. (2012),  Läsning för alla! Om bibliotekens hjälpmedel för barn med speciella
behov, s. 34.
5 1 Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 27f.
5 2 Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 31.
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än de som är nöjda och stolta över den. Börjesson menar äppelhyllor får betydelse
för arbete med tillgängliga medier då de fylls med mening och innehåll. 53Denne
diskuterar också informationsinhämtning kring tillgängliga medier bland biblio-
tekspersonal, där försäljare av sådana medier framhålls som centrala.54 I relation
till föreliggande undersökning bör särskilt nämnas att flera av biblioteken i Börjes-
sons rapport berättar om att ungas användning av tjänsten Egen nedladdning, till
förmån för lån av fysiska talböcker, har kommit att frigöra utrymme för andra me-
dier på äppelhyllor.55 

Maud Hast och Maria Normark tar ett mer helhetsmässigt perspektiv på frågor
om tillgänglighet och folkbibliotek, där också vuxna biblioteksanvändare inklude-
ras. Detta i en magisteruppsats som baseras på en fallstudie vid Sundsvalls stads-
bibliotek. Hast och Normark påvisar ett högt intresse och en hög medvetenhet in-
för att möta handikappolitiska krav på tillgänglighet bland ansvarig personal.56 De
synliggör emellertid vissa brister, bland annat beträffande den fysiska och digitala
tillgängligheten vid biblioteket.57 Placeringspraktiker diskuteras också och förfat-
tarna rapporterar bland annat om hur lättläst material vid bibliotekets barn- och
ungdomsavdelning medvetet har placerats tillsammans med andra medier då det
från användarhåll kan upplevas som genant att behöva gå till en särskild hylla för
att hitta material som man kan tillägna sig.58 Liknande praktiker, utifrån liknande
syften, synliggör även Börjesson kring ett medium som bok och talbok i sin rap-
port om arbete med äppelhyllor.59

Även internationellt sett finns en en hel del skrivet om bibliotek och tillgäng-
lighet. Undersökningarna  tar inte sällan utgångspunkt i eller baseras på jämförel-
ser mellan lagstiftning, policydokument och bibliotekspraktik. Susan Burke disku-
terar exempelvis tillgänglighet vid amerikanska folkbibliotek i en artikel som tar
avstamp i etableringen av den amerikanska diskrimineringslagen ADA act. Under-
sökningen baseras på en enkäter med över 5000 amerikanska hushåll, där en eller
flera medlemmar har någon typ av funktionsnedsättning.60 Burke framhåller en po-
sitiv utveckling beträffande fysisk tillgänglighet vid amerikanska bibliotek utifrån
tidigare studier på området och påvisar själv liknande resultat. Mindre positiva re-
sultat framkommer däremot beträffande tillgången till  hjälpmedel vid bibliotek.
Två tredjedelar av de deltagande hushållen upplevde att den fysiska tillgänglighe-
ten hade kommit att förbättras sedan diskrimineringslagen introducerades, jämfört

5 3  Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s.27 & s. 32.
5 4 Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 26.
5 5  Börjesson, L. (2014), , Äppelhyllevardag, s. 27.
5 6 Hast, M. & Normark, M. (2011),  Allas bibliotek? En fallstudie om tillgänglighet utifrån exemplet Sunds-
valls stadsbibliotek, s.55.
5 7 Hast, M. & Normark, M. (2011),  Allas bibliotek? En fallstudie om tillgänglighet utifrån exemplet Sunds-
valls stadsbibliotek, s.55.
5 8  Hast, M & Normark M. (2011),  Allas bibliotek? En fallstudie om tillgänglighet utifrån exemplet Sunds-
valls stadsbibliotek, s.56.
5 9 Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 29.
6 0  Burke, S. (2009), ”Perceptions of Public Library Accessibility for People with Disabilities”, s.43 & 46.
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med hälften som ansåg att tillgången till information, genom tillgång till hjälpme-
del och anpassade medier, hade förbättrats.61 

Liknande resultat rapporteras även av Ladislava Khailova i en artikel om till-
gänglighet och folkbibliotek i den amerikanska delstaten South Carolina. Artikeln
baseras på en enkätundersökning med folkbibliotek i delstaten och utgångspunkt
förläggs även här till den ovan nämnda diskrimineringslagen.62 Även aspekter som
marknadsföring diskuteras och vissa brister påvisas beträffande detta, inte minst
gällande tillgången till tillgängligt pr- och informationsmaterial.63

 Frågor  om  marknadsföring  berörs  också  av  Kirsty  McCaskill  och  Anne
Goulding i en artikel om tillgänglighet vid brittiska folkbibliotek. Även denna un-
dersökning tar  sin  utgångspunkt  i  diskrimineringslagstiftning,  närmare  bestämt
brittiska The Disability Discrimination Act. Undersökningen baseras på intervjuer
med företrädare för handikapporganisationer samt fallstudier, bestående av analy-
ser av policydokument, intervjuer och observationer vid fem brittiska folkbiblio-
tek.64 Författarna framhåller att marknadsföring av bibliotekens service gentemot
personer med funktionsnedsättning skulle kunna förbättras vid samtliga bibliotek
och bedrivas mer proaktivt.65Undersökningen påvisar i övrigt varierande resultat
beträffande i  vilken  utsträckning biblioteken lever  upp till  lagstiftningen.  Man
framhåller att biblioteken har börjat svara upp mot lagen, men beskriver utveck-
lingen som långsam och inte sällan som svarande mot behov kring direkt synliga
funktionsnedsättningar.66 Författarna betonar vikten av att konsultera personer med
funktionsnedsättningar beträffande deras biblioteksbehov. Man påvisar att biblio-
tek som har kommit att inta detta arbetssätt har att anpassat sig bättre till lagstift-
ningen än de som inte har handlat så.67 Författarna diskuterar också frågor om bib-
lioteksanställdas kunskaper om olika typer av assisterande teknik eller hjälpmedel.
Man framhåller satsningar på sådan teknik som oanvändbara om de inte mark-
nadsförs och om inte bibliotekspersonal ges utbildning och kunskap om använd-
ningen av dem.68

Clayton Copeland diskuterar bibliotek och tillgänglighet, men ur ett rent an-
vändarperspektiv, i en artikel om amerikanska folk-, skol- och universitetsbiblio-

6 1 Burke, S. (2009), ”Perceptions of Public Library Accessibility for People with Disabilities”, s.50.
6 2 Khailova, L. (2005), ”South Carolinian Public Libraries’ADA Accommodations to Persons with Disabili-
ties”, s.38.
6 3 Khailova, L (2005), ”South Carolinian Public Libraries’ADA Accommodations to Persons with Disabili-
ties”, s.38.
6 4 McCaskill, K. & Goulding, A. (2001), ”English public library services and the Disability Discrimination
Act”, s. 195.
6 5 McCaskill, K. & Goulding, A. (2001), ”English public library services and the Disability Discrimination
Act”, s. 204.
6 6 Mcaskill,  K. & Goulding, A. (2001), ”English public library services and the Disability Discrimination
Act”, s.205.
6 7 McCaskill, K. & Goulding, A. (2001) ”English public library services and the Disability Discrimination
Act”, s. 204.
6 8 McCaskill, K. & Goulding, A. (2001) ”English public library services and the Disability Discrimination
Act”, s. 203 f.
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tek. Artikeln bör särskilt infogas i sammanhanget på grund av dess användarfokus
och kvalitativa ansats. Undersökningen baseras på djupintervjuer med vuxna per-
soner med funktionsnedsättningar och tar avstamp i en socialkonstruktivistisk för-
ståelse av begreppet funktionsnedsättning. Även Copeland lyfter frågor om teknik
i relation till  tillgänglighet vid bibliotek. Denna framhåller att teknik kan verka
möjliggörande för personer som har kunskap och intresse inför sådana.  Denne
skildrar ett  tillgängligare biblioteksanvändande för flera undersökningsdeltagare
som sätts i relation till inte minst den digitala teknikutvecklingen.69 Artikeln disku-
terar också bemötande. Copeland framhåller att undersökningsdeltagarna kommu-
nicerar en uppskattning gentemot den biblioteksservice som ges till såväl personer
med som utan funktionsnedsättningar, men berättelser om erfarenheter av mindre
bra bemötande på grund av funktionsnedsättningar synliggörs också.70

Föreliggande undersökning placerar sig på ett flertal sätt relativt nära de ovan
refererade  texterna.  Det  finns  många gemensamma drag  och nämnare  emellan
dem. Vissa teman och frågor går igen, men föreliggande undersökning kan också
beskrivas som av intresse och betydelse genom sitt mer avsmalnade eller specifi-
ka, fokus på talboksområdet och nedladdning av talböcker.  

Talböcker 

Ett flertal biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser har kommit att be-
handlatalböcker.  Mats  Johanssons  magisteruppsats  om  användarbehov  bland
svenska talboksläsare kan lyftas fram som ett exempel. Undersökningen baseras
på kvalitativa intervjuer med fem talboksläsare. Johansson utarbetar också ett för-
slag på hur den svenska verksamheten kring talböcker bör utformas i framtiden.
Johansson påvisar en tydlig individualitet bland undersökningsdeltagarna vad gäl-
ler behov kring talböcker och talboksverksamhet. Vad gäller gemensamma nämna-
re synliggör denne behov av tillgång till och kunskap om redskap för talboksläs-
ning, kunskap om juridiska regler kring talböcker och behov av enkla vägar för di-
rekt åtkomst till talböcker.71 Då undersökningen genomfördes hade tjänsten Egen
nedladdning ännu inte lanserats vid svenska bibliotek. Författaren påvisar god ser-
vice från kunnig bibliotekspersonal som ett annat primärt behov bland undersök-
ningsdeltagarna,  samtidigt  som denne också påvisar möjligheter beträffande att
använda bibliotekens tjänster på egen hand och utan att behöva be biblioteksper-
sonal om alltför mycket hjälp som angeläget.72

6 9 Copeland,  C.  (2011),  ”Library  and  information  center  accessibility:  the  differently-able  patron's  per-
spective”, s. 233.
7 0 Copeland, C. (2011), ”Library and information center accessibility: the differently-able patron's perspecti-
ve” , s.235.
7 1 Johansson, M. (2008), Användarnas egenuttryckta behov och talboksverksamhetens framtid: Den svenska
talboksverksamheten ur ett användar- och empowermentperspektiv, s. 78.
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     Nedladdning av talböcker, i bemärkelsen tjänsten Egen nedladdning, nämndes
här ovan. Vid tiden för Caroline Negussies masteruppsats, om e-medier och till-
gänglighet vid folkbibliotek i  Stockholms län,  hade tjänsten  Egen nedladdning
kommit att introduceras vid svenska bibliotek. Undersökningen baseras på enkäter
och intervjuer med bibliotekspersonal och ett av avsnitten behandlar talböcker och
nedladdning av talböcker och bör nämnas då den intar ett biblioteksperspektiv på
ämnet. Neguisse framhåller år tjänsten Egen nedladdning som ett komplement till
bibliotekens övriga talboksservice. Denne framhåller att bibliotekens förmedling
av talböcker har förenklats genom nedladdning av talböcker, där även bibliotekens
nedladdning  av  talböcker  görs  gällande.  Den  digitala  distributionen  anges  ha
minskat hanteringen av fysiska medier vid bibliotek, vilket framhålls generera ett
mindre kostsamt och mer miljövänligt tillhandahållande av mediet.73

     Susan Hoy diskuterar också nedladdning av talböcker, samt ljudböcker, ur ett
biblioteksperspektiv i en australiensisk artikel som bäst kan beskrivas i termer av
en rådgivnings- och översiktsartikel. Denne framhåller tillgång till  datorer med
tillräcklig minneskapacitet och välfungerande bredbandsuppkoppling som möjliga
svårigheter beträffande nedladdning av tal- och ljudböcker.74 I en artikel av liknan-
de karaktär lyfter även Greg Morgan frågor om teknisk kapacitet som en eventuell
utmaning beträffande nedladdning av talböcker. I texten, som centreras kring den
Nya Zeeländska och talboksförmedlande organisationen Royal foundation for the
blind, framhåller Morgan, liksom Negussie i fallet med folkbiblioteken i Stock-
holms län, också ekonomiska aspekter av nedladdning av talböcker. Detta ställs
mot kostsam cirkulation av fysiska dito.75 
     Johan Balkenstig och Johan Gyllander diskuterar nedladdning av talböcker uti-
från tjänsten Egen nedladdning i en kandidatuppsats. Undersökningen intar ett an-
vändarperspektiv. Den baseras på kvalitativa intervjuer med fem talboksläsare och
kretsar kring deras uppfattning om och användning av tjänsten. Författarna påvisar
ett övervägande positivt mottagande av tjänsten bland undersökningsdeltagarna.
De framhåller att tjänsten har medfört en snabbare, smidigare och enklare åtkomst
till litteratur i jämförelse med tidigare praktiker kring lån av talböcker vid biblio-
tek.76 Problem som knyts till användningen av tjänsten framhålls framför allt häng-
er samman med variabler som funktionsnedsättningar och it-kunskaper.  Ett  par
undersökningsdeltagare är bland annat beroende av hjälp från anhöriga för att kun-
na använda tjänsten och flera av dem efterfrågar kurser och utbildningstillfällen
rörande användningen av tjänsten. Författarna uppehåller sig även vid hur talboks-
7 2 Johansson, M. (2008), Användarnas egenuttryckta behov och talboksverksamhetens framtid: Den svenska
talboksverksamheten ur ett användar- och empowermentperspektiv, s.78. 
7 3 Negussie, C. (2013), Folkbibliotekets nya roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbasera-
de ljud- och talböcker och förbättrad tillgänglighet till folkbiblioteken i Stockholms län, s. 82.
7 4 Hoy, S. (2009), ”What talking books has to say: issues and opportunities for public libraries”. s. 177.
7 5 Morgan, G. (2003), ”A word in your ear: library services for print disabled readers in the digital age”, s.
238. 
7 6 Balkenstig, J. & Gyllander, J. (2013),  Talböcker och nedladdning – en studie om talboksanvändares an-
vändning av och uppfattning om nedladdning av talböcker, s. 33.  
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läsarnas biblioteksanvändning har kommit att påverkas av tjänsten. Biblioteksan-
vändningen anges i viss mån ha förändrats då de sedan tjänsten började användas
inte längre besöker bibliotek lika ofta.77 

Ett par MTM-rapporter bör också nämnas i sammanhanget. Inte minst då de
till viss del behandlar frågor om digital teknik i relation till talböcker. Utifrån ett
fokus på materiella aspekter av talboksläsning diskuterar exempelvis Anna Hamp-
son Lundh talboksläsning bland unga. Rapporten baseras på fokusgruppsintervjuer
med ett 50-tal unga talboksläsare. I relation till föreliggande undersökning kan sär-
skilt nämnas att Lundh påvisar hur den digitala teknikutvecklingen och utveck-
lingen av mindre uppspelningsmedier för talböcker medför en större mobilitet för
unga i samband med talboksläsning, dit också en kombination av aktiviteter i sam-
band med talboksläsning kan föras då läsningen inte ovillkorligen måste inbegripa
synen.78 Lundh framhåller också att samma utveckling har bidragit till att göra tal-
boksläsning till en privat och mer normaliserad aktivitet för unga. Denne påvisar
tidigare upplevelser av stigmatisering i samband med talboksläsning i sociala sam-
manhang där tryckt text utgör norm. En fördel med mindre uppspelningsmedier
anges  av barnen i  termer av att  de inte  väcker  omgivningens uppmärksamhet.
Lundh påvisar också att barnen gör en tydlig åtskillnad mellan tryckta böcker och
talböcker och att de växlar mellan att framhålla talböcker som en form av kom-
pensation för läsning av tryckt text och som ett självständigt medieformat med ett
egenvärde. Resultaten pekar på en tendens om att kompensatoriska drag hos tal-
böcker kan ha företräde i sociala och institutionella sammanhang som barn tar del
av.79 Liksom i texter som har behandlats  under rubriken  Folkbibliotek och till-
gänglighet påvisar även Lundh de sociala sammanhangens betydelse för, i detta
fall, unga talboksläsares åtkomst till talböcker. Familj, vänner och professionella
grupper kring barn som betydelsefulla beträffande detta.80

    En användarundersökning om högskole- och universitetsstudenters uppfattning
om och användning av talböcker från MTM i studiesammanhang, som genomförts
av Markör marknad och kommunikation AB på uppdrag av MTM, bör också näm-
nas då den till viss del behandlar nedladdning av talböcker och särskilt appen Le-
gimus. Undersökningen baseras på fokusgruppsintervjuer med cirka 30 deltagare.
Merparten av dem har provat att läsa talböcker via appen Legimus. Regelbundna
användare påtalar att de har stött på en del problem och buggar vid användning av
appen, men anger samtidigt att denna har kommit att förbättras.81 Några av dem
som har provat appen tidigare och som har upplevt att denna inte har fungerat till-
fredsställande överväger att prova appen igen, medan andra som framhåller att de

7 7 Balkenstig, J. & Gyllander, J. (2013),  Talböcker och nedladdning – en studie om talboksanvändares an-
vändning av och uppfattning om nedladdning av talböcker, s.29f och s.33. 
7 8 Lundh, A. (2013), Talande böcker och läsande barn, s. 33f.
7 9 Lundh, A. (2013), Talande böcker och läsande barn, s. 34f.
8 0  Lundh, A. (2013), Talande böcker och läsande barn, s. 34. 
8 1  MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter (2014), Markör Marknad och Kommunikation AB s. 13.
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har upplevt problem har kommit att välja andra sätt att läsa talböcker på.82 Överlag
ställer sig studenterna positiva till  de talböcker som MTM tillhandahåller, men
man upplever inte sällan väntetiden på talböcker som lång.83 Rapporten framhåller
att väntetiden för studenterna dels hänger samman med produktionstider på tal-
böcker, dels utbildningsorganisatoriska faktorer. Det sistnämnda kan kretsa kring
lärare som är sena med kurslitteraturlistor eller byter ut titlar i dessa strax innan
kursstart. Man anger att väntan kan leda till svårigheter i att hålla studietakten.84

Även Börjesson framhåller produktionstider på talböcker som ett problem och en
serviceförsvagande faktor i spridningen av tillgängliga medier i sin rapport om ar-
bete med tillgängliga medier vid äppelhyllor på folkbibliotek.85 
     I relation till de ovanstående undersökningarna, där ett användarperspektiv inte
sällan återfinns,  bör föreliggande undersökning framförallt  förstås som relevant
utifrån sitt fokus på bibliotekens talboksverksamhet och biblioteksanställdas tal-
boksarbete. Undersökningens fokus på nedladdning av talböcker, inte minst den
tidsmässiga  dimensionen  beträffande  detta,  där  tillbakablickar  och  jämförelser
mellan talboksverksamhet innan och efter nedladdning av talböcker ges utrymme,
bör också framhållas. 

 

8 2  MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter (2014), Markör Marknad och Kommunikation AB s. 24.
8 3  MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter (2014), Markör Marknad och Kommunikation AB s. 20. 
8 4 MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter (2014), Markör Marknad och Kommunikation AB s.21.
8 5 Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 29.
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Teoretiska utgångspunkter

Här introduceras och diskuteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, som base-
ras på ett sociokulturellt perspektiv. Inledningsvis ges en kort motivering till an-
vändningen av det sociokulturella  perspektivet.  Därefter följer  en kort  översikt
över perspektivet samt en närmare diskussion om de sociokulturella begrepp som
används i föreliggande undersökning.  

Val av teoretisk utgångspunkt

Det sociokulturella perspektivet kan beskrivas som ett teoretiskt raster som be-
handlar lärande och utveckling. Perspektivet har utvecklats och framför allt an-
vänts inom det pedagogiska ämnesområdet. På senare år har dock perspektivet allt
oftare kommit att göras gällande även i biblioteks- och informationsvetenskapliga
sammanhang.  Inte  minst  i  studier av informationskompetens  och informations-
praktiker, där sociala, kontextuella och lärande dimensioner har fokuserats.86 Den
här uppsatsen behandlar talboksverksamhet vid folkbibliotek, med ett särskilt fo-
kus på ett redskap inom verksamheten; Nedladdning av talböcker. Perspektivet har
framför allt kommit användas då det rymmer en uppmärksamhet inför redskap,
förståelse inför interaktion mellan människor och redskap samt en användbar be-
greppsapparat för att diskutera just detta. Utifrån den sociokulturella förståelsen av
redskap skapas inte minst utrymme för att diskutera den digitala teknikens utveck-
ling och betydelse för talboksverksamhet, utan att för den sakens skull hänfalla åt
teknikdeterminism.

Användning av redskap inom verksamheter inbegriper också ett visst mått av
lärande. Lansering av nedladdning av talböcker inom talboksverksamhet har ex-
empelvis följts av ett lärande om ett nytt redskap för såväl talboksläsare som bib-
liotekspersonal, där de sistnämnda inte minst har uppgift att förmedla och introdu-
cera redskapet till de förstnämnda. Även av denna anledning har perspektivet be-
traktats som lämpligt att använda. 

8 6 Antologin  Informationskomptetenser  (2009) kan nämnas som ett exempel på detta. I antologin återfinns
texter av ett flertal biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare, varav ett flertal baseras på just ett so-
ciokulturellt perspektiv. 
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Det sociokulturella perspektivet – en översikt

Den ryske psykologen Lev Vygotsky, verksam i Sovjetunionen under 1900-talets
första hälft, brukar beskrivs som upphovsman till det sociokulturella perspektivet87

I en svensk kontext har Roger Säljö, professor i pedagogik, kommit att bli en ton-
givande företrädare för perspektivet. Föreliggande avsnitt baseras också främst på
Säljös förståelse av och diskussioner kring det sociokulturella perspektivet. 
      Mycket kortfattat kan det sociokulturella perspektivets uppkomst beskrivas i
termer av en motrörelse. Perspektivet kom att växa fram som en form av kritik
gentemot  1900-talets  dominerande pedagogiska  riktningar,  behaviourismen och
kognitivismen,  som byggde  på  empiriska  respektive  rationalistiska  grundvalar.
Kritiken riktades framför allt mot ett icke-beaktande av sociala och historiska di-
mensioner av människan inom riktningarna.88 Även Säljös mer samtida texter för-
fattas inte sällan också i polemik med förståelser av lärande och utveckling som
har sin grund i empirismen och rationalismen.89

Inom det  sociokulturella  perspektivet  framhålls  människan som en varelse
som rymmer både betydande resurser och begränsningar, såväl mentala som fysis-
ka sådana. Fokus riktas mot hur människan genom historien har kommit att hante-
ra sina begränsningar och på så sätt ökat sin förmåga att förstå och agera i omvärl-
den. Utveckling av redskap, som kan utgöras av såväl språk som fysiska artefak-
ter, samt sammanslutningar i kollektiva verksamheter, som kan beskrivas som re-
lativt beständiga sociala system med ofta tekniska inslag, framhålls ligga till grund
för detta.90 Perspektivets fokus riktas främst mot samspel mellan kollektiva resur-
ser för tänkande och handling och individens lärande och utveckling. Människans
lärande och utveckling framhålls inte vara bestämt av den egna och individuella
aktiviteten i relation till omvärlden, utan istället understryks att omvärlden medi-
eras, förmedlas, för människan genom redskap och kollektiva verksamheter. Indi-
videns lärande och utveckling sker i samspel med redskap och andra människor.91

Sammanhangens, eller kontextens, betydelse för vad vi lär oss och hur vi agerar
betonas också.92

Som mer än antyds av det ovanstående utgör det sociokulturella perspektivet
såväl en omfattande kritik av pedagogiska idétraditioner som ett omfångsrikt teo-
retiskt perspektiv på lärande och utveckling och inte minst förhållandet mellan
individ, redskap och kollektiv vad gäller detta. Föreliggande avsnitt gör inte an-
språk på att presentera det sociokulturella perspektivet i sin helhet, snarare är av-
sikten att skapa en verktygslåda baserad på sociokulturella utgångspunkter och be-
grepp som tjänar uppsatsen syfte. Tanken är att det sociokulturella perspektivet

8 7 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 48.
8 8 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 48 ff.
8 9 Säljö, R. . (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 17.
9 0  Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.18 f. 
9 1 Säljö R. (2000), Lärande i praktiken, s. 66 & s. 128.
9 2 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 130.
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ska fungera som en lins, genom vilken talboksverksamhet vid folkbibliotek be-
traktas och diskuteras. De teoretiska begrepp som framhålls används för att struk-
turera och diskutera uppsatsens empiriska material. Här nedan följer en närmare
redovisning av dessa begrepp samt en diskussion om hur de är tänkta att användas
i det följande.

Kontext, verksamhet och handling

Här ovan framhölls det sociokulturella perspektivets betonande av sammanhang-
ens betydelse för mänsklig handling och utveckling. Säljö anger att handlingar bör
förstås utifrån att de äger en avsevärd känslighet inför situationella villkor och för-
utsättningar. Handling och möjligheter till  handling bör förstås som relativt till
kontext och kontextuella villkor.93 Begreppet kontext intar på så sätt en betydelse-
full roll inom perspektivet. Samtidigt framhåller Säljö begreppet som problema-
tiskt. Begreppet, som ordagrant kan förstås som ”det som omger”, anges vara svårt
att precisera och Säljö varnar för att det ofta används på så många och allmänna
sätt att dess innebörd riskerar att förloras.94 Framförallt återfinns en kritik och ovil-
ja gentemot alltför ensidiga eller deterministiska förståelser av kontextbegreppet
inom det sociokulturella perspektivet, där kontexten enbart anses influera hand-
lingar. Studier som utgår från ett sociokulturellt perspektiv bör förvisso relatera
handlingar och kunskaper till  sammanhang, men likväl som kontexter är hand-
lingsskapande är även handlingar kontextskapande.95 På ett analytiskt plan talar
Säljö om att man kan urskilja olika former av kontexter som rör sig på olika nivå-
er. Han talar om mental eller kognitiv kontext, fysisk kontext, kommunikativ kon-
text  och  historisk  kontext.  Mental  kontext  kretsar  kring  människors  tänkande.
Med fysisk kontext avses miljön som handlingar vanligen utförs i. Med kommuni-
kativ kontext avses av sammanhang där tal utgår från vissa mönster och regler.
Historisk kontext avser sammanhang med långa traditioner, där mönster är befästa
och inte sällan kan vara svåra eller konfliktfyllda att bryta.96  

Det sociokulturella kontextbegreppet kan sägas utgöra ett i allra högsta grad
dynamiskt analytiskt begrepp. I föreliggande undersökning används det på två sätt.
Först och främst har jag låtit mig inspireras av Säljös förståelse av analytiska nivå-
erna av begreppet  kontext för att  tematisera uppsatsens empiriska material  och
strukturera analysen av detta. Med inspiration från Säljös nivåer förläggs fokus till
tankemässiga, fysiska, kommunikativa och historiska dimensioner av talboksverk-
samhet. De tre förstnämnda dimensionerna används för avsnittsindelningen i föl-
jande undersökning. Inom ramen för dessa dimensioner diskuteras materialet inte

9 3 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.129.
9 4 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.129
9 5 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.129 & s.135.
9 6 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 135ff.
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sällan i termer av en historisk eller snarare tidsmässig dimension. Talboksverk-
samhet är en verksamhet med långa anor och det tidsmässiga rör framför allt åter-
blickar och tidsmässiga jämförelser mellan dåtidens och dagens talboksverksam-
het. Begreppet kontext används även för att uppmärksamma och diskutera betydel-
ser av sammanhang och aktörer som återfinns kring talboksverksamhet vid folk-
bibliotek och för att diskutera relationer dem emellan. 

En del av dessa sammanhang skulle också kunna beskrivas utifrån det socio-
kulturella förståelsen av begreppet verksamhet. Det är också utifrån detta begrepp
som uppsatsens undersökningsområde, talboksverksamhet vid folkbibliotek, dis-
kuteras.  Verksamheter  kan  beskrivas  som historiskt  utvecklade  aktiviteter  med
egna traditioner och kunskaper. De återskapas på regelbunden basis genom sociala
praktiker och bildar sammanhang för mänskliga handlingar. Verksamheter kan av
denna anledning beskrivas som varaktiga och relativt stabila, men bör inte förstås
som oföränderliga. Omvandlingar, spänningar och konflikter gör sig också gällan-
de inom verksamheter.97 

Inom verksamheter tar handlingar form. Handlingar anges i termer av indivi-
duella målorienterade aktiviteter som tillsammans skapar och återskapar verksam-
heter. Säljö framhåller emellertid att alla verksamheter och handlingar inte bör be-
traktas som desamma. Vilka handlingar som utförs inom verksamheter och vilken
logik dessa inbegriper skiljer sig inte sällan åt mellan olika verksamheter. Det som
kan anses som lämpligt, rationellt och funktionellt inom en verksamhet behöver
inte per automatik vara detsamma inom en annan.98 Det kontextspecifika beträffan-
de handlingar i relation till verksamheter betonas på så sätt.

 I föreliggande undersökning riktas fokus mot begreppet handling i syfte att ta
inventera och diskutera de aktiviteter som tar form kring talboksverksamhet. Un-
dersökningens empiriska material har samlats in genom intervjuer, vilket innebär
att de handlingar som berörs i det följande baseras på beskrivningar av handlingar.
Det är vad de intervjuade biblioteksanställda säger att gör inom ramen för talbok-
sverksamhet, de omtalade handlingarna, som diskuteras. Observationer av faktiska
handlingar har inte gjorts, vilket en medvetenhet bör återfinns om då uppsatsens
resultat beaktas.

Redskap - mediering och handling

Redskap intar en central position inom det sociokulturella perspektivet. Männi-
skans ständiga användning av redskap betonas och man talar om en oupplöslig re-
lation mellan handling och redskap.99 Redskap beskrivs som avgörande för hur
människor använder sitt intellekt och sin kropp samt för samspel människor emel-

9 7  Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 138.
9 8  Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 138.
9 9 Limberg, L m.fl. (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s. 51.
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lan.100 Redskap framhålls  mediera,  eller  förmedla,  världen för människan. Med
detta avses att människan inte erfar världen direkt eller står i omedelbar kontakt
med denna, utan att detta sker genom eller med hjälp av redskap. Man talar om att
det bildligt talat återfinns ett slags raster mellan människa och omvärld, utifrån el-
ler med hjälp av vilket omvärlden konstitueras för människan. Människor tänker
med och genom redskap och kan på så sätt agera i omvärlden.101 Förståelsen av re-
lationen mellan människa och redskap kan också beskrivas som dynamisk, där de
framhålls som konstituerande varandra. Människor handlande formas av eller ska-
pas i samspel med redskap, men på samma gång återskapas också redskap genom
handlingar.102 Denna förståelse påminner om förståelsen av begreppen kontext och
handling som har diskuterats här ovan. Redskap och handlingsmönster anges inte
heller utgöra något statiskt och determinerat, utan framhålls som präglade av stän-
dig rörelse och förändring.103 Nya redskap kan också komma att öppna upp för nya
möjligheter till  tanke och handling, men redskap sätter samtidigt också gränser
och ramar för vad som kan tänkas och göras.104Redskap medför med andra ord
både möjligheter och begränsningar. 

Utifrån dessa förståelser av redskap och handlingar riktas intresse mot att i
den föreliggande undersökningen undersöka och diskutera handlingar i relation till
ett antal redskap som återfinns inom talboksverksamhet. Fokus riktas mot biblio-
tekspersonalens tankar och handlingar utifrån talboksmediet, fysiska talboksuppla-
gor och nedladdning av talböcker. Med nedladdning av talböcker avses bibliote-
kens nedladdning av talböcker, tjänsten  Egen nedladdning samt appen  Legimus.
Till bibliotekspersonalens egna skildringar fogas också deras beskrivningar av per-
soner med läsnedsättning eller talboksläsares handlande i relation till framför allt
nedladdning av talböcker.

Redskap - appropriering 

Inom det sociokulturella perspektivet talar man om att se lärande och utveckling
som appropriering av kulturella redskap. Detta beskrivs som en form av koordina-
tionsprocess mellan människa och redskap, där människan genom kulturella erfa-
renheter ställer in sig på att hantera och interagera med omvärlden genom redskap
och utifrån de möjligheter och krav som följer av dessa.105 Med appropriering av-
ses hur människor i en process bekantar sig med, testar och efter hand ökar sin
förtrogenhet med redskap.106 Säljö talar om fyra faser av appropriering. I den första

1 0 0 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 38. 
1 0 1 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.100 & Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 26f.   
1 0 2 Limberg, L m.fl. (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s. 51. 
1 0 3 Limberg, L m.fl. (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s.51. 
1 0 4 Limberg, L m.fl. (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s.50.
1 0 5 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s.229.
1 0 6 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 229.
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fasen etableras en initial kontakt med ett för användaren okänt redskap. Redskapet
prövas av användaren och då främst dess materiella egenskaper och olika aspekter
av hur det medierar. I denna fas återfinns behov av yttre stöd för användning av
redskapet. Därefter sker en systematisk prövning av redskapet, då redskapet an-
vänds mer intensivt i särskilda sociala praktiker. Användaren når ökad förståelse
om vilka möjligheter och begränsningar redskapet rymmer och behovet av yttre
stöd minskar. Efter detta approprieras redskapet och kan då behärskas inom speci-
fika praktiker och i specifika syften. Redskapet normaliseras och betraktas som en
integrerad del av en viss praktik. I denna fas etableras förmågan att introducera
och förklara redskapet  för en nybörjare.  Avslutningsvis  naturaliseras  redskapet.
Det är då transparent för användaren. Det uppfattas som en vardaglig del av om-
världen och tas för givet. Användaren kan beskrivas som helt koordinerad med
redskapet i en viss aktivitet.107

En primär aspekt av en approprieringsprocess ligger, enligt Säljö, i ett över-
vinnande av motstånd. Motstånd gentemot redskap springer ur att dessa bär på
meningserbjudanden som till en början inte är intuitivt tillgängliga för personer
som blir introducerade till dem. De kollektiva erfarenheter som har kodifierats i
redskapen är inte parallella eller samstämmiga med de erfarenheter som individen
har gjort. Genom approprieringsprocessen koordineras dock individens tänkande
och handlande med de förutsättningar som redskapen rymmer. Samtidigt under-
stryks att användare sällan lär sig att behärska redskap helt och fullt. Inte sällan
kan man upprepade gånger återvända till  redskap för att lära sig nya saker om
dem.108 

Satt i relation till uppsatsens ämne används begreppet appropriering för att yt-
terligare bryta ner och utveckla diskussionen om redskap i fråga om talboksverk-
samhet, särskilt satt i relation till nedladdning av talböcker i det tredje avsnittet i
undersökningen. Detta görs i syfte att undersöka och diskutera bibliotekspersonal
och talboksläsares möte med och prövande av detta redskap. 

Redskap -  tolkningsgemenskaper och loopingeffekter 

”Vi möter kulturella redskap i vissa sammanhang och ser dem som resurser för
vissa typer av aktiviteter. Redskapen flyter inte omkring i ett socialt vakuum, utan
vi uppfattar att de är till för något.” framhåller Säljö i en diskussion om redskap.109

För att människor ska lära sig att hantera redskap krävs, enligt Säljö, att dessa
slussas in i så kallade tolkningsgemenskaper där man ges insikt i tolkningsprakti-
ker.110 En del tolkningsgemenskaper stiftar människor bekantskap med i samband

1 0 7 Säljö R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 230.
1 0 8 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 231.
1 0 9  Säljö R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 230.
1 1 0  Säljö R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s.233.
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med den primära socialisationen och i  vardagliga praktiker. Andra tolkningsge-
menskaper omfattar mer specialiserade institutionella verksamheter och dess in-
tressen och arbetsformer. I sådana sammanhang krävs längre och mer specialiserad
förberedelse och tillvänjning för användning av redskap.111 Förhållningssätt och at-
tityder gentemot redskap i olika verksamheter frammanas utifrån samspel, feed-
back och aktiviteter. Säljö talar om detta som  loopingeffekter. Begreppet kretsar
kring hur individer ställer in sig på särskilda sätt att använda redskap och skapa
mening utifrån vad som uppfattas som möjligt och relevant inom ramen för en
specifik aktivitet.112 

I relation till föreliggande undersökning används begreppen tolkningsgemen-
skap och loopingeffekter för att närmare diskutera möjligheter och praktiker kring
informationsinhämtning, lärande och arbete med talböcker bland biblioteksperso-
nal.  

1 1 1 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 233.
1 1 2 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 233f.  
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Metod och material

För att uppnå uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar har en kvalitativ
undersökning genomförts. Undersökningen består av halvstrukturerade intervjuer
med bibliotekspersonal vid folkbibliotek. Nedan redovisas genomförandet av un-
dersökningen, samt de val och överväganden som har präglat denna.  

Val av metod

Då uppsatsens frågeställningar är formulerade utifrån syftet att undersöka talboks-
verksamhet på folkbibliotek som fenomen bedömdes en kvalitativ metodologisk
ansats som lämplig att använda vid genomförande av undersökningen. Undersök-
ningen kom att ta form genom halvstrukturerade intervjuer med biblioteksperso-
nal. En enkätundersökning med öppna frågor hade kunnat vara en annan fram-
komlig väg för att utforska uppsatsens ämne. På grund av tidsbegränsningar i ar-
betet och det faktum att enkätfrågor tar relativt lång tid att både utforma och få
svar på valdes dock inte metoden. Jag ansåg mig inte heller ha tillräckliga kunska-
per om talboksverksamhet för att med säkerhet kunna formulera lämpliga frågor
för en sådan undersökning. På grund av tidsbegränsningar valdes också observa-
tioner, en  möjlighet att närmare studera talboksverksamhet i praktiken, också bort
som metod. 

Istället kom talboksverksamhet, och som tidigare nämnts, att utforskas utifrån
samtal med bibliotekspersonal som verkar inom området. ”Genom att intervjua ett
antal individer som är delaktiga i en social miljö av något slag (en organisation, en
stadsdel en subkultur etcetera) får man efterhand insikter om de förhållanden som
råder i denna miljö” skriver Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne i en dis-
kussion om intervjuer som metodval.113 Det är utifrån en tanke som denna som in-
tervjuer kom att väljas och bedömas som en lämplig metod för undersökningen.
Genom detta val gavs tillfälle till att möta och ställa frågor och inte minst följdfrå-
gor till bibliotekspersonal om talboksverksamhet och på så sätt ta del av och lära
om verksamheten, de praktiker, tankar och insikter som väcks i samband med den-
na och förhållanden som den präglas av. Genom detta metodval kom andra fram-

1 1 3  Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G. (2011), ”Intervjuer”, s. 36.
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komliga vägar till undersökningsområdet ovillkorligen och givetvis att väljas bort,
emellertid med en förekommande medvetenhet om att och varför så gjordes. 

Urval och avgränsning  

12 intervjuer med sammanlagt 14 biblioteksanställda som arbetar vid 13 olika bib-
lioteksenheter inom 11 olika biblioteksorganisationer har genomförts inom ramen
för detta arbete. 12 intervjuer, med totalt 14 informanter, bedömdes som ett rimligt
antal med tanke på uppsatsens omfång och utifrån möjligheten att uppnå en så kal-
lad mättnad beträffande deltagarnas utsagor.114 Urvalet av deltagare till undersök-
ningen kan främst karakteriseras som ett bekvämlighetsurval.115 Via e-post kontak-
tades ett antal bibliotek, på ett skäligt reseavstånd, med en förfrågan till biblioteks-
personalen om att delta i undersökningen. Vid majoriteten av biblioteken kontak-
tades även bibliotekscheferna via e-post. I e-posten förklarades mycket kortfattat
syftet med undersökningen och där gavs också en allmän intervjuförfrågan till per-
sonalen vid biblioteken. Responsen på intervjuförfrågan får betraktas som relativt
god. Av ett tjugotal kontaktade bibliotek svarade 15 stycken på förfrågan och per-
sonal vid 13 av dessa var intresserade av att delta i undersökningen. I urvalet efter-
strävades en viss spridning vad gäller storlek på biblioteksenheter och en viss mix
av mer urbana och mer landsortsbetonade enheter. Initialt utifrån en tanke om en
jämförande analys, en tanke som emellertid kom att överges i ett mycket tidigt
skede av förberedelsearbetet. Spridningen kom istället att sökas i ett nyanserande
syfte – för att undvika att förmedla en alltför ensidig bild av hur talboksverksam-
het kan ta form på folkbibliotek. 

De kontaktade biblioteken valde själva ut vilka personer som skulle delta i un-
dersökningen. Vid min förfrågan hänvisades jag inte sällan till personer som har
ett särskilt ansvar och uppdrag beträffande talboksfrågor. Faktumet rymmer både
möjligheter och problem. På grund av detta kom jag enbart att tala med personer
som biblioteken genom sitt förfarande på sätt och vis utnämnde som företrädare
eller ”experter” på området. Jag bedömde det emellertid som lämpligt och av bety-
delse att trots allt intervjua personer som hade ett intresse för att tala om talboks-
verksamhet och som även hade reell insyn i och kunskap om området. 

1 1 4 För en definition av begreppet mättnad, se: Eriksson-Zetterquist,  U. & Ahrne, G. (2011), ”Intervjuer”,
s.44.
1 1 5 För en definition av begreppet bekvämlighetsurval, se: Trost, J. (2011), Kvalitativa intervjuer, s. 140.
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Informanterna

Som tidigare nämnts omfattar undersökningen bibliotekspersonal och 14 biblio-
teksanställda har intervjuats. Av dem är 11 stycken utbildade bibliotekarier. De
resterande tre arbetar som biblioteksassistenter. Informant 4, 9 och 11 är bibliotek-
sassistenter. 3 informanter är män. Det gäller informant 5, 6 och 10. Resterande 11
är kvinnor. Informanternas ålder varierar och likaså deras erfarenhet av talboksar-
bete. En del av dem har arbetat länge med talböcker och har en lång erfarenhet av
arbete inom området, medan andra har en tidsmässigt kortare erfarenhet av tal-
boksarbete, vilken kan sträcka sig till ett par år tillbaka i tiden. Informant 14 har
exempelvis arbetat med talböcker i närmare tre decennier, medan informant 2 har
arbetat med talböcker i omkring två år. Informant 4 och 5 arbetar på samma bibli-
oteksenhet. Informant 11 och 12 arbetar vid två olika biblioteksenheter inom sam-
ma biblioteksorganisation. Även informant 7 och 8 arbetar vid två olika enheter
inom samma biblioteksorganisation.

 Samtliga informanter arbetar på folkbibliotek som är belägna i  städer och
samhällen i Mellansverige. Informant 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 13 arbetar vid bib-
liotek som som kan beskrivas som belägna i större städer eller samhällen med en
mer urban karaktär. Informant 3, 11, 12, 9, 14 arbetar vid bibliotek i mindre och
vad som kan beskrivas som mer landsortsbetonade samhällen. Nämnas bör att ett
av biblioteken är ett så kallat integrerat folk- och skolbibliotek, där biblioteksloka-
len återfinns i en skolbyggnad. Detta gäller biblioteket som informant 12 arbetar
vid. 

Samtliga bibliotek som informanterna arbetar vid har talbokstillstånd och ett
bibliotekskonto för nedladdning av talböcker från MTM:s digitala bibliotek Legi-
mus. Vid biblioteken förmedlas också tjänsten Egen nedladdning. Alla deltagare i
undersökningen arbetar med talböcker och med registreringstillfällen för tjänsten
Egen nedladdning och majoriteten av dem har eller har också haft ett särskilt an-
svar för talboksverksamhet vid sina arbetsplatser. Ansvaret kan exempelvis gälla
sådant förvärv av fysiska talböcker och/eller arbete med nämnda registreringstill-
fällen. 

  Samtliga informanter utlovades konfidentialitet vid deltagande i undersök-
ningen. Av denna anledning har de anonymiserats i redovisningen av undersök-
ningens resultat. Som synes av det ovanstående har deras riktiga namn ersatts med
en siffra. Då det i kapitlet  Undersökning och analys hänvisas till uttalanden från
undersökningsdeltagarna  benämns  de  som informanter,  bibliotekspersonal  eller
biblioteksanställda. I fotnoter i anslutning till referat och citat återfinns siffror som
visar på vilken informant som har sagt vad.  
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Genomförande

De genomförda intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade. I syfte att ut-
forska ämnesområdet och testa möjliga intervjufrågor genomfördes en pilotinter-
vju med en talboksverksam bibliotekarie på ett folkbibliotek under april månad
2014. Inför detta tillfälle utarbetades en preliminär intervjuguide med ett antal frå-
gor utifrån olika teman. Vid arbetet med guiden försökte jag bland annat hålla Jan
Trosts råd om utformning av intervjufrågor i minnet, där ibland dennes diskussion
om vikten av att ställa enkla och raka frågor.116 Intervjun har inte inkluderats i ma-
terialet för undersökningen. Då pilotintervjun var avklarad kom intervjuguiden att
modifieras något. Framför allt kortades antalet frågor ner. Dispositionen beträffan-
de frågorna kom även att ändras något och en del frågor kom också att omformu-
leras i ett tydliggörande syfte. Respons på den intervjuguide som därefter tog form
mottogs också från Helena Kettner Rudberg vid MTM. Några smärre ändringar av
intervjuguiden gjordes efter denna kontakt. 

Som angavs här ovan kan intervjuerna betecknas som halvstrukturerade. Inter-
vjuguiden innehöll relativt öppna tematiska frågor och återfinns i en bilaga i slutet
av uppsatsen. Guiden utarbetades i syfte att fungera som en vägledning i samband
med mötena med bibliotekspersonalen och kom också att fungera på så sätt. Frå-
gornas relativa öppenhet och faktumet att flera av dem tangerar varandra ledde till
att informanterna inte sällan kom att svara på en fråga som ännu inte hade ställts
under intervjuerna eller omfatta flera frågor i ett och samma svar. Detta ledde till
att alla frågor inte kom att ställas till samtliga informanter. Frågorna ställdes inte
heller i samma ordning vid alla intervjuer. Istället eftersträvades en viss följsamhet
i samtalen, där frågor i viss mån kom att följa efter informanternas resonemang. 

Intervjuerna genomfördes i maj och juni månad år 2014. 11 intervjuer genom-
fördes individuellt. De resterande 2 utfördes i grupp med mig och två informanter
närvarande vid respektive tillfälle. Det gäller informant 4 och 5 som arbetar vid
samma biblioteksenhet samt 11 och 12 som arbetar vid två olika biblioteksenheter
inom samma biblioteksorganisation. Gruppintervjuerna skedde efter och i enlighet
med informanternas egna önskemål. Som tidigare har framkommit arbetar även
informant 7 och 8 vid två biblioteksenheter inom samma biblioteksorganisation,
men dessa två intervjuades individuellt.

  Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser. Samtalen tog
plats i publika delar av bibliotekslokaler, på kontor och i mötes- och lunchrum.
Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne framhåller platsens betydelse för det
förhållandet som skapas mellan intervjuare och den som intervjuas.117 Med detta i
åtanke uppmanades informanterna att själva bestämma mötesplats. Avsikten var
att ge dem en möjlighet att välja en plats som de förhoppningsvis var bekväma
tala utifrån. Uppmaningen gavs alltså utifrån en förhoppning om göra intervjusitu-
1 1 6 Trost, J. (2011), Kvalitativa intervjuer, s. 95ff.
1 1 7 Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G. (2011), ”Intervjuer”, s. 44f. 
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ationen så avslappnad som möjligt. Intervjuerna varade i mellan 45-80 minuter.
Majoriteten av dem pågick i omkring 60 minuter. Efter förfrågan och given tillå-
telse från informanterna spelades samtliga intervjuer in med hjälp av funktionen
röstmemon på en iphone.

Inför, i samband med och efter intervjuernas genomförande har jag också för-
sökt följa övriga forskningsetiska principer, exempelvis vad gäller hantering av in-
samlat material. En medvetenhet har också försökt intas vad gäller intervjusitua-
tionens maktdynamik och intervjuarens påverkan på situationen och det material
som skapas genom samtalen. Vid genomförandet av intervjuerna har jag också för-
sökt eftersträva och praktisera de råd som finns rörande intervjuares agerande, vad
gäller sådant som ögonkontakt, kroppsspråk och hantering av tystnader.118  

Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna kom ljudupptagningarna med dessa att transkriberas. Informan-
ternas utsagor transkriberades i sin helhet, men kom att anpassas till ett mer skrift-
nära språk. Detta gjordes i syfte att underlätta analysen och framför allt öka läs-
vänligheten då enskilda citat lyfts fram i den följande redovisningen och diskus-
sionen av undersökningen. Förfarandet bedömdes som rimligt då fokus i under-
sökningen riktas mot det innehållsmässiga i informanternas utsagor, inte mot hur
de talar. Redigeringen gjordes också utifrån en tanke om att visa respekt gentemot
undersökningsdeltagarna. Som Kvale och Brinkman påpekar kan vissa förändring-
ar av utsagor vara etiskt motiverade då exakt talspråk överfört till textform kan få
de intervjuade att framstå i dålig dager.119 Den påverkan som har åsamkats materia-
let genom redigeringen bör dock tas i beaktande.  

Det empiriska material som tog form utifrån transkriberingarna analyserades
och strukturerades sedan tematiskt med inspiration från Säljös analytiska nivåer av
kontextbegreppet,  vilka  har  diskuterats  närmare  i  avsnittet  Teoretiska  utgångs-
punkter. Som nämndes där strukturerar även tre av dessa nivåer eller dimensioner
också redovisningen och diskussionen av det empiriska materialet i det följande
kapitlet Undersökning och analys. I analysen av materialet har ett intresse riktats
mot talboksverksamhet i termer av ett fenomen, där informanterna kan ses som in-
formationskällor till detta fenomen och där deras utsagor berättar om hur talboks-
verksamhet kan ta form och fungera. I fenomenet ges emellertid också utrymme
för mer personliga tankar och reflektioner om talboksverksamhet bland biblioteks-
personalen. De kan beskrivas och förstås som en del av fenomenet och därför in-
fogas också den sortens utsagor i undersökningen. 

1 1 8 Trost, J. (2011), Kvalitativa intervjuer, s. 91ff.
1 1 9 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 204.  
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I föreliggande undersökning refereras informanternas utsagor till stor del. De
citat som lyfts fram i undersökningen har valts ut för att i tydligaste mån illustrera
de frågor som utforskas i sammanhanget. Rennstam och Wästerfors understryker
dock vikten av att inte enbart framhålla exempel som gynnar forskarens egna te-
ser.120 Detta har jag försökt att beakta genom att också synliggöra skillnader och
kontrasterande utsagor i det följande. Med detta återfinns också en ambition om
att utifrån undersökningens material försöka skapa en så rik eller mångfacetterad
bild som möjligt av talboksverksamhet i termer av ett fenomen. 

I ett sista steg har det empiriska materialet belysts och diskuteras utifrån de
sociokulturella begrepp och den tidigare forskning om tillgänglighet och talböcker
som har presenterats i tidigare kapitel. Detta redovisas i nästkommande kapitel,
under rubriken Undersökning och analys. 

Avslutningsvis. ”I sista hand handlar all forskning om att läsaren ska tro på
det han eller hon läser i uppsatsen, artikeln eller boken” anger Ahrne och Svens-
son i  en diskussion  om forskningsresultat  och trovärdighet  där  den kvalitativa
forskningens behov av att skapa trovärdighet på andra sätt än de som har domine-
rat inom naturvetenskaplig och kvantitativ forskning också framhålls.121 I denna
uppsats har jag bland annat försökt att arbeta med detta genom att skapa transpa-
rens.122 Jag har strävat efter detta genom att här ovan ge en noggrann redogörelse
för arbetsprocessen. Som tidigare nämnts har jag också försökt att synliggöra skill-
nader  och kontrasterande utsagor  bland  informanterna.  I det  följande  refereras
också informanternas utsagor utförligt och en del av dem framhålls även i längre
blockcitat. Det sistnämnda har gjorts utifrån förhoppning om att läsaren på så sätt
ska ges möjlighet att själv fundera kring och ta ställning till informanternas utta-
landen och på så sätt kunna bedöma rimligheten i de slutsatser som dras utifrån
dem.

1 2 0  Rennstam , J. & Wästerfors, D. (2011), ”Att analysera kvalitativt material”, s. 204. 
1 2 1  Svensson, P. & Ahrne, G. (2011), ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt”, s. 26f.
1 2 2  För en definition av transparens se: Svensson, P. & Ahrne, G. (2011), ”Att designa ett kvalitativt forsk -
ningsprojekt”, s.26f.
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Undersökning och analys

Här nedan redovisas och diskuteras resultaten från undersökningen som har base-
rats  på  intervjuer  om talboksverksamhet  med  bibliotekspersonal.  Inledningsvis
följer ett avsnitt som behandlar tankemässiga dimensioner av talboksverksamhet,
därefter ett avsnitt som behandlar fysiska dimensioner av detsamma. Avslutnings-
vis presenteras ett avsnitt med fokus på kommunikativa dimensioner av talboks-
verksamhet. Nedladdning av talböcker, i termer av ett redskap, utgör fokus i det
föreliggande. 

Tankemässiga dimensioner av talboksverksamhet

Säljö framhåller den mentala kontexten som kretsande kring människors tänkan-
de.123 De är också bibliotekspersonalens tankar och reflektioner kring talboksverk-
samhet som undersöks och diskuteras i detta avsnitt. Avsnittet behandlar de mål
som bibliotekspersonalen kopplar samman med talboksarbete. Då nedladdning av
talböcker utgör uppsatsens fokus diskuteras också syften som bibliotekspersonalen
tillskriver lanseringen av tjänsten Egen nedladdning, med hjälp av vilken talboks-
läsare på egen hand kan skaffa sig åtkomst till och ladda ner talböcker. Diskussio-
nerna förs utifrån det sociokulturella perspektivets idéer om medierande redskap. 

Mål kring talboksarbete
I bibliotekspersonalens beskrivningar av mål med talboksarbete kretsar innehållet
inte sällan kring alla människors rätt till tillgång till litteratur och läsupplevelser
Detta kan inte sällan också kopplas till mål om läsfrämjande, demokrati och till-
gänglighet,  som skulle  kunna karakteriseras  som bredare eller  mer  omfattande
folkbiblioteksmål. En informant framhåller exempelvis målet i termer av att alla
människor ska ha rätt att läsa det de vill läsa och att det ska vara lika enkelt att få
tillgång till litteratur vid bibliotek för personer som är i behov av talböcker som
för personer som kan tillägna sig tryckt text.124 En annan framhåller målet som det-
samma som övergripande mål om läsning; att läsa det man själv har glädje och
nytta av vare sig det handlar om lustläsning eller läsning i kunskapsinhämtande

1 2 3 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.135ff.
1 2 4 Intervju och transkription informant 4.
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syften.125 En annan informant skildrar målet i termer av att alla människor ska ha
tillgång till medier, information och berättelser.126  En ytterligare informant berättar
följande:

Det är väl att jobba läsfrämjande skulle jag tro och det faller väl också inom bibliotekets de -
mokratiuppdrag på nåt sätt. Alltså det handlar om tillgänglighet. Att alla ska ha samma möjlig-
heter oavsett förutsättningar. Det är väl det och det är ju en fantastisk service på det sättet, el -
ler resurs.127 

I citatet här ovan framhålls målet med talboksarbete i termer av att arbeta läs-
främjande, vilket också kopplas till bibliotekets demokratiuppdrag och frågor om
tillgänglighet. I citatet betonas att alla människor ska ha samma möjligheter oav-
sett förutsättningar och talboksverksamhet lyfts fram som en fantastisk service el-
ler  resurs.  Att  arbete med talböcker hänger samman med frågor om demokrati
framhålls också av ett par andra informanter. En informant framhåller talboksarbe-
te som både en demokrati- och rättighetsfråga.128 En annan menar att arbetet utgör
en fråga om demokrati, det som trycks ska också bli tillgängligt för personer med
läsnedsättning och framhåller målet med bibliotekets talboksarbete i termer av att
förmedla detta på olika sätt.129

Bibliotekens förmedlande uppdrag beträffande talböcker fokuseras inte minst i
den senast refererade utsagan och betonas även av andra biblioteksanställda, där
både förmedling av talboksmedier och information om talboksmediets förekomst
accentueras. En informant anger exempelvis att målet med talboksarbete kretsar
kring att tillgängliggöra material och förmedla information om talboksmediet till
alla som kan vara i behov av det.130 En annan framhåller att arbetet syftar till att på-
visa talboksmediets existens och förmedla mediet.131 I liknande ordalag framhåller
också en ytterligare informant att arbetet syftar till att sprida kännedom om tal-
boksmediets existens till de som har rätt till det och förmedla talböcker. Ännu en
informant anger en liknande målformulering.132 En annan informant framhåller att
talboksarbete syftar till att förmedla talböcker i rätt tid och till rätt plats och på så
sätt skapa nöjda kunder.133 Ett mål som ställs mot vad informanten betecknar som
tidigare förekommande, men idag inaktuella biblioteksmål kring upplysning och
läsning.134 I målbeskrivningen fokuseras bibliotekets  förmedlingsuppdrag beträf-
fande talböcker, men utsagan kan också framhållas och förstås som i viss mån
kontrasterande gentemot ovanstående beskrivningar av mål med talboksarbete, där
inte minst tankar om läsning och läsfrämjande görs gällande.

1 2 5 Intervju och transkription informant 14.
1 2 6 Intervju och transkription informant 7.
1 2 7 Intervju och transkription informant 8.
1 2 8 Intervju och transkription informant 12.
1 2 9 Intervju och transkription informant 10.
1 3 0 Intervju och transkription informant 13
1 3 1 Intervju och transkription informant 1.
1 3 2 Intervju och transkription informant 2.
1 3 3 Intervju och transkription informant 6. 
1 3 4 Intervju och transkription informant 6.
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Bibliotekspersonalens beskrivningar kan diskuteras i relation till det sociokul-
turella perspektivets  tankar om medierande redskap. Säljö framhåller att redskap
fungerar som en form av raster mellan människa och omvärld. Världen medieras
eller förmedlas genom redskap. Genom eller med hjälp av redskap tänker och age-
rar  människan.135 I informanternas beskrivningar  av mål  med talboksarbete kan
också talböcker eller talboksmediet göras gällande som ett form av raster eller red-
skap som förmedlar ett antal tankar. Utifrån mediet väcks tankar eller mål om alla
människors rätt till tillgång till litteratur och läsupplevelser och bibliotekens för-
medlande  uppgift  beträffande  talböcker.  Inte  sällan  kan  tankarna  också  kretsa
kring mål om läsfrämjande, demokrati och tillgänglighet som ocksåkan karakteri-
seras som bredare eller mer övergripande mål kring folkbiblioteksverksamhet. I
beskrivningarna blir talboksmediet, som talboksverksamheten kretsar kring, i det
närmaste ett raster som förmedlar mål och utifrån vilket man kan arbeta för dessa
mål. Utifrån talboksmediet kan man verka för litteraturtillgång och läsupplevelser
för alla människor, inklusive personer med läsnedsättning, och på så sätt också ar-
beta för läsfrämjande, tillgänglighet och demokrati.     

Lanseringen av tjänsten Egen nedladdning
Nedladdning av talböcker, i termer av ett redskap, utgör uppsatsens fokus. Av den-
na anledning bör också bibliotekspersonalens förståelser av syftet med lanseringen
av tjänsten Egen nedladdning diskuteras. Med hjälp av tjänsten kan talboksläsare
på egen hand skaffa sig åtkomst till och ladda ner talböcker från MTM:s digitala
bibliotek Legimus. I bibliotekspersonalens diskussioner framhålls syftet med lan-
seringen av tjänsten inte sällan i termer av en för talboksläsare ökad och förenklad
åtkomst till talböcker. Flera informanter framhåller syftet i relation till en större
och enklare åtkomst till talböcker.136 En informant framhåller biblioteksbesök för
lån av talböcker som en krånglig procedur som man kan undgå genom användning
av tjänsten.137 En annan informant framhåller, då han talar om detta, särskilt en en-
kelhet i åtkomsten till talböcker via nedladdning i appen Legimus, som beskrivs i
termer av att ha hela distributionskedjan för talböcker ”rakt ner i mobilen”.138 En
annan biblioteksanställd berättar följande:

… att göra det ännu enklare, att verkligen öka tillgången ännu mer, dels rent teknikmässigt
blir det enklare i takt med att iphones och smartphones... Men det gör ju också att det kommer
mycket närmare den enskilda personen, för det kan ju finnas ett motstånd som ska överbryg-
gas innan man går till biblioteket och får låna en skiva och så ska man på nåt vis lyssna på den
skivan och det kan jag tycka känns svårt.139

1 3 5 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken,  s. 66 och 100.
1 3 6 Intervju och transkription informant 1, 4, 5, 6, 7 och 8.
1 3 7 Intervju och transkription informant 4.
1 3 8 Intervju och transkription informant 5.
1 3 9 Intervju och transkription informant 8.
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I citatet framhålls syftet med lanseringen av tjänsten Egen nedladdning i termer av
en ökad och förenklad tillgång till talböcker. Utifrån tjänsten framhålls eventuellt
motstånd gentemot biblioteksbesök för lån av fysiska talböcker och läsning av så-
dana medier kunna kringgås. I dessa beskrivningar kan tjänsten Egen nedladdning
sägas förmedla eller mediera tankar om en ökad och förenklad åtkomst till littera-
tur för talboksläsare eller personer med läsnedsättning. Med hjälp av tjänsten får
också  talboksläsare  en  egen  och  direkt  tillgång  till  utbudet  av  talböcker  vid
MTM:s Legimus. Sedan de har fått tillgång till tjänsten vid biblioteket kan de på
egen hand ladda talböcker och litteraturtillgången är inte villkorad biblioteksbe-
sök. Beskrivningarna går i linje med resultaten i Balkenstig och Gyllanders använ-
darorienterade undersökning av talboksläsares uppfattningar och användning av
tjänsten  Egen nedladdning, där tjänsten beskrivs som ett enklare, smidigare och
snabbare sätt att få tillgång till talböcker i jämförelse med tidigare praktiker kring
lån av talböcker vid bibliotek.140 Beskrivningarna kan också sättas i relation till Jo-
hanssons resultat om behov av vägar för direkt åtkomst till talböcker bland tal-
boksläsare.141 
    En av de biblioteksanställda uppehåller sig också vid tankar om ett självständigt
agerande då syftet med lanseringen av tjänsten diskuteras. Denne talar om att per-
soner med funktionsnedsättning kan ha en önskan om att klara sig på egen hand
och tjänsten framhålls som en möjlighet till detta beträffande talböcker. Tjänsten
framhålls som en möjlighet för talboksläsare att handha sin litteraturförsörjning
utan att vara beroende av bibliotekspersonal och som en möjlighet till att, precis
som biblioteksbesökare utan funktionsnedsättning eller läsnedsättning, välja och
låna medier utan insyn från utomstående.142 Även i ett par andra biblioteksanställ-
das mer allmänna diskussioner om tjänsten Egen nedladdning framkommer tankar
om ett självständigt agerande i relation till tjänsten. En informant talar om en för-
ändring beträffande att  vid möten med personer med läsnedsättning och sedan
tjänsten lanserades kunna kommunicera att dessa kan handha sin litteraturförsörj-
ning på egen hand och inte behöver gå via biblioteket. Biblioteket som institution
framhålls kunna upplevas som en form av auktoritet.143 Ytterligare en informant är
inne på ett liknande spår. Denne framhåller tjänsten i termer av en frihet för tal-
boksläsare, med hjälp av vilken de får möjlighet att verka självständigt och fatta
egna beslut kring urval av litteratur, utan att behöva ta del av någon annans, för-
modat bibliotekspersonalens, godkännande eller råd.144 I dessa beskrivningar kan
tjänsten Egen nedladdning sägas förmedla eller  mediera tankar om ett självstän-
digt agerande för personer med läsnedsättning. Tjänsten görs gällande i termer av

1 4 0 Balkenstig, J. & Gyllander, J. (2013), Talböcker och nedladdning – en studie om talboksanvändares an-
vändning av och uppfattning om nedladdning av talböcker, s. 33. 
1 4 1 Johansson, M. (2008), Användarnas egenuttryckta behov och talboksverksamhetens framtid: Den svenska
talboksverksamheten ur ett användar- och empowermentperspektiv, s. 78.
1 4 2 Intervju och transkription informant 14.
1 4 3 Intervju och transkription informant 8.
1 4 4 Intervju och transkription informant 1.
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ett fritt och oberoende agerande för talboksläsare vid val och lån av litteratur. Ut-
sagorna kan sättas i relation till Johanssons resultat om talboksläsares behov av att
kunna använda bibliotekens tjänster på egen hand.145 I en av utsagorna märks också
ett integrerat eller normaliserande drag i förståelsen av syftet med lanseringen av
tjänsten, där den framhålls som en möjlighet för talboksläsare eller personer med
läsnedsättning, att välja och låna medier på samma sätt eller liksom biblioteksbe-
sökare utan läsnedsättning; Utan insyn från utomstående. Utsagan kan kopplas till
Moberg och Svanbergs diskussion om en ökad integrering och normalisering av
personer med funktionsnedsättning i bibliotekssammanhang.146 I utsagan kan detta
sägas göra gällande genom att tjänsten framhålls i termer av ett erbjudande om en
biblioteksanvändning för personer med läsnedsättning som sker på liknande eller
samma villkor som den biblioteksanvändning som erbjuds personer utan läsned-
sättning.   
    Ett par av biblioteksanställda kopplar också frågor om ekonomi till syftet med
etableringen av tjänsten Egen nedladdning, där även bibliotekens nedladdning tal-
böcker får förmodas inkluderas i  diskussionerna.  En informant talar om syften
kring nedladdning av talböcker utifrån tankar om en resurssnålare verksamhet vid
MTM, där hantering av fysiska medier vid myndigheten och de personal- och la-
gerresurser som krävs för detta ställs mot nedladdning av talböcker vid bibliote-
ken.147 En annan informant är inne på ett liknande spår då denne talar om nedladd-
ning av talböcker i relation till en minskad hantering av medier vid MTM och en
fördelning av talboksarbete över bibliotek runt om i landet. Myndigheten fram-
hålls idag arbeta på en ”högre nivå”, där arbetet kretsar kring teknik och utveck-
ling.148  I dessa utsagor kan nedladdning av talböcker sägas förmedla eller mediera
tankar om ekonomi och arbetsfördelning. Här tar nedladdning av talböcker form
som ett resursbesparande och arbetsfördelande redskap. Beskrivningarna kan ses i
ljuset av Negussies och Morgans diskussioner om kostnadseffektiva dimensioner
av nedladdning av talböcker utifrån minskad hantering respektive minskade trans-
porter av fysiska medier.149

  

1 4 5 Johansson, M. (2008), Användarnas egenuttryckta behov och talboksverksamhetens framtid: Den svenska
talboksverksamheten ur ett användar- och empowermentperspektiv, s.78. 
1 4 6 Modigh, B och Svanberg, M. (2000), ”Från social verksamhet till uppsökande till?”, s.20f.
1 4 7 Intervju och transkription informant 6
1 4 8 Intervju och transkription informant 13.
1 4 9 Negussie, C. (2013), Folkbibliotekets nya roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbase-
rade ljud- och talböcker och förbättrad tillgänglighet till folkbiblioteken i Stockholms län , s. 82. & Morgan,
G. (2003), ”A word in your ear: library services for print disabled readers in the digital age”, s. 238. 
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Fysiska dimensioner av talboksverksamhet

I detta avsnitt förläggs fokus till fysiska dimensioner av talboksverksamhet. Säljö
framhåller den om den fysiska kontexten som den miljö där handlingar vanligen
utförs.150 Avsnittet behandlar fysiska talboksmedier vid bibliotek och arbete kring
sådana medier. Dimensionen diskuteras utifrån det sociokulturella perspektivets
tankar om redskaps medierande verkan och redskap och handlingars ömsesidiga
relation. Fokus förläggs särskilt till hur nedladdning av talböcker har kommit att ta
form i denna dimension av verksamheten.

Placeringar av talböcker 
Bibliotekspersonalen som har deltagit i undersökningen arbetar med tjänsten Egen
nedladdning, som kan sägas accentuera talboksmediet i termer av en digital fil,
men vid biblioteken där de arbetar återfinns också fysiska talboksmedier. Omfatt-
ning och betydelse av fysiska medier diskuteras utförligare i avsnittets avslutande
stycken, men i samband med intervjuerna ombads bibliotekspersonalen att beskri-
va bibliotekens fysiska bestånd av talböcker samt placeringen av dessa i bibliotek-
slokalerna. I beskrivningar framkommer exempel på hur placeringar av talböcker
kan kantas eller genomsyras av tankar och handlingar samt exempel på gemen-
samma teman eller drag i tankarna och handlingarna.  
     Flera av informanter berättar om att talböcker har placerats i bibliotekslokaler-
na utifrån tankar om att exponera talboksmediet och medvetandegöra människor
om dess existens. Dom ska finnas samlat och tydligt anger exempelvis en infor-
mant som tillägger att det är bra om talböckerna fångar blicken så att man ser dem
direkt.151 En annan berättar om att en ambition om att synliggöra tillgängliga medi-
er ska ha genomsyrat placeringen av äppelhyllan vid biblioteket där denna arbetar,
den hylla där bibliotekets talböcker för unga också återfinns. Hyllan framhålls ha
placerats framträdande och direkt synlig i bibliotekslokalen, även om medierna på
hyllan lånas mer sällan än exempelvis tryckt skönlitteratur för unga. Biblioteket
anges ha ett särskilt ansvar att lyfta fram och sprida information om tillgängliga
medier, då de till skillnad från tryckt skönlitteratur inte säljs i den allmänna han-
deln.152 En ytterligare informant framhåller att  nyfikenhet och intresse inför tal-
boksmediet kan väckas bland biblioteksbesökare genom placeringen av i detta fall
talböcker för vuxna i  bibliotekslokalen.  Genom det korta avståndet mellan tal-
böckerna och bibliotekets informationsdisk, där personalen inte sällan återfinns,
framhålls också biblioteksbesökare få möjlighet att både ställa och få svar på frå-
gor kring mediet.153 I utsagorna framhålls fysiska talböcker och placeringar av så-

1 5 0 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.135ff.
1 5 1  Intervju och transkription informant 7.
1 5 2  Intervju och transkription informant 10.
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dana kunna fungera som en sorts ögonöppnare och synliggörare inför talboksme-
diet. Diskussionerna går i linje med Börjessons resultat från dennes undersökning
av äppelhyllor vid folkbibliotek,  där bland annat talböcker för unga läsare kan
återfinnas, där dessa inte sällan och medvetet har givits en synlig placering och ut-
formats för att tilltala besökare på ett visuellt plan.154  

I den senast refererade utsagan framhålls också placeringen fungera som en
form av startskott inför samtal om talböcker. Den mötesskapande aspekten vad
gäller placeringen av mediet görs gällande i beskrivningen. Detta går också igen i
andra informanters beskrivningar. Flera av dem beskriver placeringar av fysiska
talboksbestånd, särskilt intill bibliotekens informationsdiskar, utifrån möten och
service. Man framhåller att talböcker har placerats i närheten av informationsdis-
karna i syfte att uppmuntra och underlätta för talboksläsare att ställa frågor till och
få hjälp av bibliotekspersonal som befinner sig intill dessa, samt i syfte att biblio-
tekspersonal i sin tur ska kunna uppmärksamma talboksläsare, finnas till hands för
dessa och hjälpa dem vid behov.155 I dessa beskrivningar görs placeringarna gällan-
de som en möjlighet till att skapa och främja kommunikation, möten och service
kring talböcker.  

Då placeringar av fysiska bestånd diskuteras talar också flera informanter om
att dessa ska vara tillgängliga för talboksläsare som på grund av funktionsnedsätt-
ningar har svårt att orientera eller röra sig i bibliotekslokalerna. Den fysiska till-
gängligheten kring talböcker kan sägas accentueras i dessa utsagor. Man berättar
om att bestånden har placerats i anslutning till bibliotekens entréer för att underlät-
ta vägen fram till mediet för talboksläsare som har svårt att orientera eller röra sig
i bibliotekslokalerna.156 En informant berättar om att vägen fram till talböckerna
har märkts ut med ett spår i golvet för att förenkla framkomligheten till dem.157 En
informant framhåller vikten av att inte flytta beståndet alltför ofta i lokalen, då det
kan försvåra möjligheten för talboksläsare med synnedsättning att på egen hand nå
fram till mediet.158 Samma informanter berättar även om hur bibliotekens talböcker
har utrustats med audioindex, ett slags elektroniska chip, som kan läsas av med
pekare som med hjälp av talsyntes ger information och beskrivningar av talbok-
stitlar.159 På så vis skapas möjligheter för personer med läsnedsättning att på egen
hand söka efter litteratur, vilket kan ses som en del i ett främjande av den fysiska
tillgängligheten kring mediet. I de ovanstående skildringarna betonas den fysiska
tillgängligheten kring placeringarna av talböcker. Mediet ska vara enkelt att upp-
täcka och nå fram till för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Beskriv-

1 5 4 Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 31.
1 5 5   Intervju och transkription informant 3, 7, 1, 8, och 2.  
1 5 6 Intervju och transkription informant 1,7, 11.
1 5 7 Intervju och transkription informant 7.
1 5 8  Intervju och transkription, informant 13.
1 5 9 Intervju och transkription informant 7 och 13.
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ningarna kan inte minst ses i ljuset av tidigare undersökningar kring fysisk till-
gänglighet vid folkbibliotek, där positiva resultat har påvisats i fråga om detta.160   

I bibliotekspersonalens beskrivningar framkommer också att mediets samhö-
righet med andra biblioteksmedier kan framhållas i placeringar. Flera informanter
berättar om att talböcker har placerats intill ljudböcker.161 Flera framhåller att tal-
böckerna har placerats i anslutning till andra typer av tillgängliga medier. Man  rör
om talböcker för unga läsare som återfinns på äppelhyllor tillsammans med andra
tillgängliga medier för samma målgrupp.162  Man berättar om talböcker för vuxna
som har placerats intill  storstilsböcker och lättläst litteratur.163 I beskrivningarna
kan talboksmediets ljudliga respektive tillgängliga dimension sägas vägleda place-
ringarna av mediet. Olika aspekter av mediet görs gällande i placeringen och det
binds på så sätt till och exponeras tillsammans med andra medier. Man skulle kun-
na tala om en integrerad hållning gentemot mediet, där det fogas samman med
andra biblioteksmedier som placeras och presenteras som en gemensam enhet. Ett
par informanter berättar även om hur man i än högre grad har provat att integrera
talboksmediet med övriga medier vid biblioteken, genom att exponera talböcker,
särskilt talböcker för unga talboksläsare, tillsammans med tryckta böcker.164 Bibli-
otekspersonalen framhåller att placeringarna har provats i syfte att talboksläsare
inte ska behöva uppleva sig som ”speciella” eller behöva gå till en ”speciell” hylla
för att hitta litteratur som passar dem.165 Liknande praktiker, av liknande skäl, på-
träffas  också av Hast  och  Normark i  deras  undersökning av tillgänglighet  vid
Sundsvalls Stadsbibliotek, då beträffande placeringar av lättläst litteratur.166 Även
Börjesson påvisar liknande resultat vad gäller placeringar av talböcker i sin rap-
port om äppelhyllor.167 En integrerad hållning gentemot talboksmediet kan också
diskuteras ur ett tidsperspektiv. Ett par informanter beskriver placeringar av tal-
boksbestånd i ett längre tidsperspektiv, där dåtidens handhavande av mediet jäm-
förs med dagens dito. En informant berättar om hur bibliotekets talböcker tidigare
återfanns vid en särskild avdelning, i en egen lokal, i biblioteket, om hur talböcker
för unga läsare sedan flyttades till ett äppelrum, där tillgängliga medier för barn
och unga samlades, för att senare placeras i samma lokal som övriga barn- och
ungdomsmedier återfinns i. Vid biblioteket har man därefter även provat att ytter-

1 6 0 Burke,  S.  (2009),  ”Perceptions of  Public  Library Accessibility for  People  with Disabilities”,  s.50.  &
Khailova, L. (2005), ”South Carolinian Public Libraries’ADA Accommodations to Persons with Disabilities”,
s.38.
1 6 1 Intervju och transkription informant  
1 6 2 Intervju och transkription informant 4, 7, 8, 10. 
1 6 3 Intervju och transkription informant 2, 7, 11 och 9. 
1 6 4 Intervju och transkription informant 7 och 12.
1 6 5 Intervju och transkription informant 7 och 12. 
1 6 6 Hast, M & Normark M. (2011),  Allas bibliotek? En fallstudie om tillgänglighet utifrån exemplet Sunds-
valls stadsbibliotek, s.56
1 6 7 Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 29.
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ligare integrera talböcker med tryckta böcker.168 En annan informant berättar föl-
jande:   

… Dom har ju traditionellt varit väldigt anskrämliga, alltså dom här röda boxarna, dom har
inte varit vackra, och när jag kom då stod ju alla såna böcker i magasin, då visades dom lik-
som inte i lokalen överhuvudtaget, och det var ju ett sätt att uttrycka vad man kände för dom.
Nu gör dom inte det längre nu står dom ju framme allihopa.169

I citatet skildras en tidsmässig förändring beträffande handhavande av talböcker,
där bibliotekets talboksbestånd har gått från en magasinsplacering till att lyftas in
och fram i de publika delarna av bibliotekslokalen. Informanten anger de estetiska
kvaliteterna hos talboksmediet, vid den tid då det kom i form av kassetter i röda
emballage, som en möjlig förklaring till den forna praktiken. Dåtidens medier be-
skrivs som  ”anskrämliga” och ”inte vackra” och magasinsplaceringen framhålls
som ett uttryck för tidigare kollegors åsikter om mediet. I det dåtida handhavandet
av mediet återfinns också ett nästan döljande moment, där det genom magasins-
placering hölls  undan biblioteksbesökares  blickar.  Den följande placeringen av
mediet i den publika delen av bibliotekslokalen skulle i sin tur kunna tolkas som
en statushöjande handling i relation till mediet. I de båda tillbakablickarna  märks
också en platsmässig rörelse, där mediet med tiden rört sig från segregation mot
ökad integration. En integrerad hållning gentemot talböcker, inte minst de tids-
mässiga exemplen på förändring beträffande detta, kan ses i relation till Modigh
och Svanbergs diskussion om en ökad integrering och normalisering av personer
med  funktionsnedsättning  i  bibliotekssammanhang.170 I  hållningen  återfinns  ett
handhavande och en exponering av medier för personer med läsnedsättning, funk-
tionsnedsättning, där det binds till och presenteras tillsammans med eller på sam-
ma villkor som andra biblioteksmedier. Medier som inte enbart kan rikta sig till
personer med läsnedsättning.   

Fysiska talböcker som (mer eller mindre) medierande redskap
I beskrivningarna av placeringar av fysiska talböcker framkommer teman som rör
sig kring ett synliggörande av talboksmediet, möten och service kring mediet samt
tillgänglighet  kring detsamma.  Även en form av integrerad hållning kan göras
gällande, där talboksmediet binds till och exponeras tillsammans med andra bibli-
oteksmedier. I informanternas beskrivningar framkommer exempel på hur ett eller
flera av dessa teman kan ta form i relation till placeringar av fysiska talböcker
inom de respektive verksamheter som de arbetar vid. Beskrivningarna pekar mot
att placeringar av fysiska talböcker inte sällan kan ägnas eftertanke och handling
av bibliotekspersonalen. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna tala
om beskrivningarna som exempel på den dynamiska relation som återfinns mellan

1 6 8 Intervju och transkription informant 7.
1 6 9 Intervju och transkription informant 6.
1 7 0 Modigh, B och Svanberg, M. (2000), ”Från social verksamhet till uppsökande till?”, s.20f.
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redskap och handlingar. Inom perspektivet anges redskap och handlingar konstitu-
era varandra. Handlingar formas i relation till redskap på samma gång som hand-
lingar också återskapar redskap.171 I termer av ett redskap kan talböcker, som ett
förekommande fysiskt medium inom talboksverksamhet,  ovillkorligen sägas ge
upphov till handlingar. Då talböcker förekommer i fysisk form inom verksamheten
vid bibliotek måste de också beredas en plats eller ges en placering någonstans i
bibliotekens lokaler. Detta kräver agerade från personalen inom verksamheten. I
beskrivningarna här ovan visas emellertid också prov på ett aktivt tänkande och
agerande kring mediet, som kan beskrivas som ett slags skapande av talböcker i
termer av ett redskap, genom vilket också själva verksamheten kring mediet, tal-
boksverksamheten, kan sägas etableras och förmedlas i en fysisk eller rumslig be-
märkelse. Skildringarna kan framhållas som exempel på talböcker inte enbart kan
ta form som ett redskap som skapar handlingar, utan också genom biblioteksperso-
nalens tänkande och agerande skapas i termer av ett redskap. Utifrån fysiska tal-
böcker kan talboksmediet synliggöras i bibliotekslokaler, möten och service kring
mediet kan främjas och likaså tillgänglighet. utifrån placeringar kan också mediet
bindas till och exponeras tillsammans med andra biblioteksmedier i en integrerad
hållning. 
     Inom det sociokulturella perspektivet framhålls handlingar kunna skilja sig åt
mellan olika verksamheter. Vad som betraktas som logiskt eller rationellt att göra
inom en verksamhet behöver inte vara detsamma inom en annan172 I samband med
intervjuerna framkommer även exempel på bibliotek eller verksamheter där det
inte tycks pågå ett  lika aktivt arbete med att  utifrån placeringar av fysiska tal-
boksupplagor etablera och förmedla talböcker och talboksverksamhet i en fysisk
eller rumslig mening. Bibliotekspersonalen berättar då om placeringar av talböck-
er för vuxna. I en beskrivning framträder handhavandet av medierna som en i det
närmaste medveten strategi. Informanten berättar om hur man i samband med en
större ommöblering i biblioteket beslutade att flytta talboksbeståndet för vuxna, då
det ansågs vara placerat vid ett för centralt stråk i bibliotekslokalen där medier
som kan attrahera en större andel av bibliotekets besökare istället borde placeras.
Talböcker framhålls inte heller ”lustläsas” på samma sätt som tryckta böcker och
man  ”tittar” inte och har inte heller  ”några omslag för daisyböcker”.173 Det sist-
nämnda tangerar estetiska aspekter hos talboksmediet och skulle kunna tolkas i
termer av att talboksmediets utseende, eller snarare dess brist på ett tilltalande ut-
seende, kan utgöra en utmaning vid exponering av mediet. Detta kan sättas i rela-
tion till det sociokulturella perspektivets tankar om redskaps både möjliggörande
och gränssättande karaktär.174 Talboksmediets estetik skulle kunna lyftas fram som
en gränssättande aspekt hos mediet. En ytterligare gränssättande aspekt hos mediet

1 7 1 Limberg, L. m.fl. (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s. 51.
1 7 2 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s. 138.
1 7 3 Intervju och transkription informant 13.
1 7 4 Limberg, L. m.fl (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s.50.
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synliggörs också i referatet, då det anges att en central placering önskades ges till
ett medium som majoriteten av bibliotekets besökare kan tillägna sig. Detta tange-
rar den upphovsrättsliga dimensionen hos talböcker. Dimensionen förstärks ytterli-
gare då informanten berättar vidare om placeringen av beståndet:

…innan vi möblerade om så stod ju ljudböckerna här inne också och då var det många som
hittade dom ändå så att säga, men då var det det att det var väldigt många, vad ska man säga,
vanliga låntagare som ville låna dom också. Så vi gör ju inget väsen av dom direkt dom fysis -
ka talböckerna som står här.175

Då beståndet i ett tidigare skede stod uppställt intill ljudboksbeståndet hände det
att  biblioteksbesökare  utan  läsnedsättning  efterfrågade  talböcker,  vilket  inte  är
tillåtet då mediet produceras utifrån paragraf 17 i upphovsrättslagen, som endast
berättigar personer med läsnedsättning till lån och läsning av mediet. Av denna an-
ledning har man beslutat att placera talboksbeståndet så att det, som informanten
uttrycker det, inte gör något ”väsen” av sig. Placering kan emellertid sägas ge bä-
ringar på synliggörandet av mediet. Informanten berättar förvisso om hur man vid
biblioteket har tillfrågat och följt talboksläsares önskemål om placeringen av me-
diet. Det har placerats intill ett fönster som skapar ljusinsläpp.176 På så sätt har tal-
boksläsare givits en medbestämmande roll i placeringen. Detta kan sägas gå i linje
med McCaskill och Gouldings diskussion om betydelsen av att konsultera biblio-
teksanvändare med funktionsnedsättning för att skapa tillgängliga biblioteksinsti-
tutioner.177 En medvetenhet om tillgänglighet kring mediet kan på så sätt också sä-
gas påvisas. Denna informant berättar också här ovan om betydelsen av att inte
flytta talboksbeståndet alltför ofta då det kan försvåra för talboksläsare med syn-
nedsättning att på egen hand nå fram till mediet och om att audioindex återfinns i
bibliotekets talböcker. Detta kan också sägas förstärka tillgängligheten kring medi-
et. Placeringen kan emellertid, och inte minst i jämförelse med den tidigare centra-
la placeringen, sägas kräva mer av inte minst potentiella talboksläsare vad gäller
att utifrån exponering av fysiska talböcker uppmärksamma och få kännedom om
talboksmediet. I samtalen med andra informanter ryms också exempel på verk-
samheter där placeringarna tycks karakteriseras av ett uteblivet strategiskt tänkan-
de och handlande. En informant framhåller placeringen av beståndet som en nöd-
lösning, som orsakats av platsbrist och anger att det krävs kännedom om platsen
för mediet för att nå fram till den.178 En annan omtalar placeringen som något utav
ett dåligt samvete. ”Det är sorgligt. Vi har tänkt att den är väldigt olämplig. Nu
skäms jag”, anger denne.179  Beskrivningen av en ”olämplig” placering kan ses i re-
lation till tidigare undersökningar som har påvisat brister beträffande fysisk till-

1 7 5 Intervju och transkription informant 13.
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gänglighet vid folkbibliotek.180 Två andra informanter kommunicerar i det närmas-
te en omedvetenhet vad gäller eventuella tankar bakom placeringen av beståndet.181

    Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna tala om beskrivningarna som
exempel på hur fysiska talböcker också i mindre utsträckning kan komma att fun-
gera som medierande redskap.182 Inom dessa verksamheter har medierna förvisso
placerats någonstans i bibliotekslokalerna, men här tar talböckerna snarare sig ut-
tryck som redskap som har skapat handlingar, än som ett redskap som också åter-
skapas genom handlingar. Här ryms exempel på utvecklingsmöjligheter beträffan-
de ett mer aktivt handlande kring mediet i syfte att etablera och förmedla talboks-
mediet och talboksverksamhet i en fysisk eller rumslig bemärkelse. 

Sysslor kring talböcker
Liksom andra biblioteksmedier kräver talböcker arbetsinsatser från biblioteksper-
sonal. Talböcker ska liksom andra medier förvärvas, hanteras och förmedlas. Man
skulle också kunna tala om detta som vardagliga sysslor eller handlingar kring me-
diet. Inom sociokulturella perspektivet framhålls uppkomsten av nya redskap ska-
pa nya möjligheter till tanke och handling.183 Med nya redskap uppkommer alltså
nya möjligheter att tänka och agera. I takt med den digitala teknikutvecklingen har
nya redskap också kommit att etableras inom talboksverksamheten vid folkbiblio-
tek. Nedladdning av talböcker utgör ett exempel på ett sådant redskap. Av biblio-
tekspersonalens beskrivningar, inte minst bland dem som har arbetet med talböck-
er under en längre tidsperiod, framkommer också att nedladdning av talböcker har
kommit att etablera nya möjligheter till tanke och handling inom verksamheten.
Nedladdning av talböcker har kommit att påverka ett flertal handlingar eller syss-
lor inom verksamheten,  som givit  bäringar på aspekter som utbud och service
kring talböcker, hantering av fysiska medier och förvärvspraktiker kring detsam-
ma.  
    Biblioteken kom att introducerades till nedladdning av talböcker år 2006 Då
fick bibliotek med talbokstillstånd möjlighet att ladda ner och förmedla fysiska
kopior av talbokstitlar från MTM:s digitala bibliotek Legimus. Bibliotekens ned-
laddning är också något som flera informanter uppehåller sig vid i samband med
intervjuerna, ofta i positiva ordalag. En informant beskriver det som en sensation
och en annan som en otrolig revolution då man fick tillgång till nedladdning vid
biblioteket.184 Flera informanter framhåller att det har blivit enklare och går fortare
att tillfredsställa litteraturbehov bland talboksläsare sedan nedladdningen lansera-
des  vid  biblioteken,  inte  minst  bland  talboksläsare  med  en  smalare  littera-

1 8 0  Johansson M och Ängsved S (2008) s.60. Hast M och Normark M (2011) s. 55.
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1 8 3 Limberg, L. m.fl (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s.50. 
1 8 4 Intervju och transkription informant 9 och 12.

46



tursmak.185 Man berättar om tidigare praktiker kring beställningar och fjärrlån av
talbokstitlar, som inbegrep en viss väntan, och jämför detta med nedladdning av
talbokstitlar från Legimus. Ett par informanter påpekar särskilt att förfarandet inte
tar längre tid än att talboksläsare som efterfrågar en viss titel kan sitta ner och vän-
ta i lokalen medan den laddas ner och sedan kan förmedlas.186 Utsagorna pekar mot
hur nedladdning av talböcker har öppnat upp för nya handlingsmöjligheter beträf-
fande inom verksamheten. Idag behöver inte talbokstitlar nödvändigtvis finns re-
presenterade i bibliotekens bestånd för att förmedlas till talboksläsare och utbudet
inom bestånden behöver inte heller kompenseras genom tidsödande fjärrlån. Tal-
böcker kan istället laddas ner direkt från  Legimus. Genom bibliotekspersonalens
åtkomst och användning av Legimus kan utbudet av talböcker inom verksamheten
sägas ha expanderat, men inte i fysisk bemärkelse utan digitalt, via webben. Med
hjälp av Legimus kan utbud kring talböcker skapas. Möjligheten till ett tidsmässigt
snabbare agerande kring mediet och en effektivare service inom verksamheten kan
särskilt framhållas. När utbudet inte som tidigare kan behöva kompenseras genom
beställningar av fysiska talböcker som ska transporteras till och sedan förmedlas
vid biblioteket utan detta istället kan ske via nedladdning vid biblioteket skapas
möjligheter till en effektivare service. Diskussionen går i linje med Negussies be-
skrivning av hur nedladdning av talböcker har genererat en förenklad talboksför-
medling i dennes undersökning av e-medier och tillgänglighet vid folkbibliotek i
Stockholms län.187 Till diskussionen bör också bibliotekspersonalens förståelser av
syftet med lansering av tjänsten Egen nedladdning från undersökningens inledan-
de avsnitt Tankemässiga dimensioner av talboksverksamhet också föras. Där tjäns-
ten görs gällande i termer av ökad och effektivare åtkomst till talböcker för tal-
boksläsare. För användare av tjänsten öppnas en direkt ingång till Legimus och de-
ras litteraturtillgång blir direkt oavhängig  den lokala talboksverksamheten, dess
tillstånd och bibliotekspersonalens funktion som en förvisso behjälplig men ändå
temposänkande mellanhand. Enkelhet och smidighet beträffande åtkomst till tal-
böcker utifrån tjänsten Egen nedladdning är som tidigare nämnts också något som
Balkenstig  och  Gyllander  påvisar  i  sin  användarorienterade  undersökning  om
tjänsten.188 
   Förmedling och service kring talböcker rymmer emellertid vissa begränsningar.
Redskap både möjliggör och begränsar handling.189 Flera informanter lyfter fram
produktionstider på talböcker i samband med intervjuerna och om problem och
svårigheter beträffande detta.190 En av dem berättar:     

1 8 5  Intervju och transkription informant 1, 9 och 14
1 8 6  Intervju och transkription informant 9 och 14.
1 8 7 Negussie, C. (2013), Folkbibliotekets nya roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbase-
rade ljud- och talböcker och förbättrad tillgänglighet till folkbiblioteken i Stockholms län, s. 82.
1 8 8 Balkenstig, J. & Gyllander, J. (2013), Talböcker och nedladdning – en studie om talboksanvändares an-
vändning av och uppfattning om nedladdning av talböcker, s. 33.
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Dom vill ju gärna ha det så fort som möjligt när alla andra börjar prata om att en bok har kom-
mit och det tar ju lite tid att läsa in nya böcker och jag förstår att det är det man slåss med hela
tiden på MTM och inläsningstjänst där man producerar talböcker. Det är det stora trycket. För
dom kan ju komma in och säga finns den nu? Och jag har ju en som läser både tal- och ljud -
böcker för hon har svårt att hålla i tunga böcker (…) och hon är ju väldigt på och kommer
med nyaste titlarna och det är ju så tråkigt att behöva säga att du får vänta...191

Trots att utbud och service kring talböcker vid bibliotek kan sägas ha ökat genom
nedladdning av talböcker finns fortfarande begränsningar inom verksamheten. I
citatet synliggörs hur produktionstiden på talböcker utgöra ett problem. Titlar som
”alla andra börjar prata om” kan talboksläsare tvingas vänta på innan dessa blir
tillgängliga i ett format som de kan tillägna sig. Som framkommer i citatet kan
detta också rymma negativa upplevelser eller erfarenheter för bibliotekspersona-
len, då de tvingas göra talboksläsare besvikna då nyutgivna och ännu inte inlästa
titlar efterfrågas. Beskrivningarna pekar mot att produktionstiden kan utgöra en ut-
maning inom verksamheten, inte minst ur en förmedlings- och servicesynpunkt.
Detta går i linje med Börjessons uppgifter om arbete med tillgängliga medier på
äppelhyllor vid folkbibliotek, där produktionstider på talböcker framhålls som ett
problem och som en serviceförsvagande faktor i spridningen av tillgängliga medi-
er.192 Även i  MTM:s rapport om talboksläsande högskolestudenter lyfts produk-
tionstider på talböcker fram som en delförklaring gällande väntetider på kurslitte-
ratur i talboksformat.193 Utsagorna kan också ses i relation till Granberg och Sjög-
rens resultat om mer begränsade utbud av tillgängliga medier för barn med särskil-
da behov vid folkbibliotek, än utbud för barn utan sådana.194

I informanternas beskrivningar framkommer även att  den hantering som är
kopplad till  fysiska talboksmedier har kommit  att  präglas av nya handlingssätt
som hänger samman med den digitala teknikutvecklingen och nedladdning av tal-
böcker.  Det  sociokulturella  perspektivets  betonande  av  att  nya  redskap  skapar
möjligheter till nya handlingar kan åter göras gällande.195 Flera informanter, som
har arbetat med talböcker under en längre tidsperiod, gör tillbakablickar mot dåti-
dens mediehantering som kretsar kring talböcker i kassettform. Denna hantering
beskriv som en både tidskrävande och fysiskt tung syssla. En av dem framhåller
dåtidens arbete med kassetter som fysiskt mycket tyngre.196 En annan framhåller
arbetet som ett: ”... ständigt tungt hanterande av dessa orange hårdplastfodral med
kassetter...”.197 Mellan två av andra informanter utspelar sig följande dialog:

- Jag var ju med på den där gamla kassettlådetiden, otympligt och trasiga kassettband.

1 9 1 Intervju och transkription informant 3.
1 9 2 Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 29.
1 9 3 MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter (2014), Markör Marknad och Kommunikation AB s.21.
1 9 4 Granberg, J. & Sjögren, E. (2012), Läsning för alla! Om bibliotekens hjälpmedel för barn med speciella
behov, s. 28.f.
1 9 5 Limberg, L. m.fl. (2009),”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s.50
1 9 6 Intervju och transkription informant 9.
1 9 7 Intervju och transkription informant 14.

48



-  Och man skulle spela tillbaka dom så dom stod på start också.

- Ja allting skulle spolas tillbaks.

- Det tog evigheter. 

 - Kassett-tiden var ju gräslig.

  Intervjuare - varför var den så gräslig?  

 - Det var så hårdjobbat överhuvudtaget. 

 - så omständligt.

- Tungt.

- Stort. Med stora orange fodral med gummiband på och dom skulle ligga i ordning och reda
dom där kassetterna och så kom den där personen och sa, jag orkade inte längre än till tre och
då visste man inte, då fick man titta om dom låg i ordning och så fick man spola tillbaka,
packa in och greja.198

Dialogen rymmer exempel på negativa upplevelser av äldre tiders mediehantering
av talböcker i kassettform. Talböcker i kassettform, i stor fodral, framhålls ha givit
upphov till en fysiskt krävande mediehantering och trasiga eller trassliga kassett-
band bidrog till att göra hantering till en omständlig och tidskrävande syssla. Des-
sa beskrivningar av dåtiden kontrasterar kraftigt mot uttalanden om arbete med fy-
siska upplagor av talböcker av idag, där nedladdning och förmedling av fysiska
talbokstitlar inte sällan kan benämnas som en enkel och smidig syssla. En infor-
mant berättar exempelvis följande:  

Vi har bränt mycket böcker och det har vi ju gjort medan folk sitter ned och väntar för det har
ju gått oerhört smidigt. (…) Det kändes oerhört smidigt för oss... och det var jättefin service
tyckte vi, att vi kunde hjälpa dig på en gång när du kom hit.199

Ordet smidigt återkommer inte mindre än två gånger i citatet. Ordet smidigt kan
dels rymma en tidsaspekt. I jämförelse med tiden då tidskrävande kassetter var i
bruk vid biblioteken illustrerar citatet hur den hantering som idag omgärdar me-
diet, i form av att ladda ner och bränna talböcker på skiva, inte innehåller fler
komplicerade och tidsödande moment än att talboksläsare kan vänta medan det
genomförs. Ett enklare och tidseffektivare handlande kan skönjas för biblioteks-
personalen genom övergången från talböcker på kassettband till talböcker på ski-
vor och utifrån nedladdning av mediet. Uttrycket smidigt kan dels betraktas ur ett
arbetsmiljöperspektiv.  I jämförelse med beskrivningar av dåtidens hantering av
tunga lådor med kassettband bör dagens fysiska talböcker, i form av exempelvis
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skivor, betraktas som relativt lätta bärare av talboksmediet. På så sätt kan den digi-
tala teknikutvecklingen och övergången från talböcker på kassett till talböcker på
skivor sägas ha möjliggjort en lättare och skonsammare mediehantering för biblio-
tekspersonalen. 

Flera informanter rapporterar också om att talboksläsares användning av tjäns-
ten Egen nedladdning har minskat på graden av hantering av fysiska medier inom
verksamheten.200 En av dem berättar om att en stor del av arbetstiden tidigare gick
åt till att ladda ner talbokstitlar och hantera av fysiska medier, vilket jämförs med
arbetet av idag som framhålls kretsa kring information om talböcker.201 En annan
framhåller en föreställning om att talboksarbete tidigare kretsade kring bestånds-
utveckling, att fylla en hylla i biblioteket med rätt titlar, och jämför detta med da-
gens arbete som beskrivs i termer av individuell låntagarkontakt utifrån registre-
ringstillfällen för tjänsten Egen nedladdning.202 I dessa beskrivningar märks en rö-
relse från ett nära och praktiskt arbete med medier mot ett mer omfattande infor-
mationsförmedlade uppdrag kring talboksområdet, beträffande exmpelvis tjänsten
Egen nedladdning och appen Legimus. Utsagorna går också i linje med Negussies
diskussioner om minskad hantering av fysiska talboksmedier vid folkbibliotek till
följd  av  digital  distribution  av  mediet.203 Utifrån  undersökningens  material  bör
dock diskussionen om minskad mediehantering nyanseras något. De sociokulturel-
la perspektivets betonande av att handlingar kan skilja sig åt mellan olika verk-
samheter kan lyftas in i sammanhanget.204 Flera informanter som arbetar inom and-
ra verksamheter, framför allt mot vuxna äldre talboksläsare, berättar om att ansen-
lig arbetstid kan gå åt till att handha medier, då de laddar ner stora mängder tal-
bokstitlar och förmedlar dem i fysisk form.205 Man betonar att man givetvis gör
detta, men ett par av dem framhåller nedladdning av stora mängder talböcker som
en mindre rolig eller lustfylld aspekt av talboksarbete. Det beskrivs som en tids-
krävande och enformig syssla.206 I detta märks ett resultat som kontrasterar mot
Negussies slutsats om minskad hantering av fysiska medier genom digital distri-
bution av talböcker.207   
     I samtalen med bibliotekspersonalen framkommer också att förvärv av talböck-
er utgör en annan syssla som har kommit att påverkas av nedladdning av talböck-
er. Även här kan det sociokulturella perspektivets tankar om nya möjligheter till
handling utifrån nya redskap framhållas.208 Flera informanter uppger att förvärven

2 0 0 Intervju och transkription informant 4, 8 och 10.
2 0 1  Intervju och transkription informant 4.
2 0 2 Intervju och transkription informant 10.
2 0 3 Negussie, C. (2013), Folkbibliotekets nya roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbase-
rade ljud- och talböcker och förbättrad tillgänglighet till folkbiblioteken i Stockholms län, s. 82.
2 0 4 Säljö, R. (2000), Lärande och kulturella redskap, s.138.
2 0 5 Intervju och transkription informant 2, 3 och 13. 
2 0 6  Intervju och transkription informant 3 och 13.
2 0 7 Negussie, C. (2013), Folkbibliotekets nya roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbase-
rade ljud- och talböcker och förbättrad tillgänglighet till folkbiblioteken i Stockholms län, s. 82.
2 0 8 Limberg, L. m.fl. (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, s.50. 
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har minskat sedan nedladdning av talböcker från Legimus introducerades.209 En in-
formant uppger att förvärven inom verksamheten helt har kommit att ersättas av
nedladdning från Legimus.210 Utifrån ett nytt redskap har nya handlingssätt skapats.
I flera informanters diskussioner framkommer att förfaranden kring förvärv av tal-
böcker kontra nedladdning talbokstitlar också kan rymma strategiska övervägan-
den som kretsar kring produktionen av talböcker och aktörerna inom denna pro-
duktion. En av dem berättar:

Vi köper dom ifrån Btj och där får man ju också kolla om det är Btj som är utgivare eller om
det är MTM. Skillnaden är ju att MTM:s egna talböcker blir tillgängliga för nedladdning di-
rekt när dom kommer. Btj:s får man vänta ett halvår eller nånting och först efter det kan man
ladda ner själv. Om det är titlar som verkar vara populära och som kommer från BTJ känner
jag mig nästan tvungen att köpa, men om det är från MTM och en populär men jag ser att den
här månaden har jag redan köpt ganska mycket, då tänker jag att frågar någon om det så brän-
ner jag den.211   

I citatet berättas om att talbokstitlar som produceras av företaget BTJ AB priorite-
ras vid förvärv av talböcker, då de, till skillnad från talböcker som produceras av
MTM, först efter en karenstid blir fritt tillgängliga för nedladdning från Legimus. I
syfte att säkerställa att populära och förmodligen efterfrågade titlar ska finnas till-
gängliga vid biblioteket förvärvas titlar från BTJ AB. I citatet framgår också att
förfarandet kan rymma ekonomiska hänsyn. Titlar från MTM kan vid en tajt för-
värvsbudget laddas ner från Legimus istället för att förvärvas. På så vis kan ned-
laddning av talböcker användas som ett  strategiskt och ekonomiskt besparande
redskap. I undersökningens första avsnitt,  Tankemässiga dimensioner av talboks-
verksamhet, påvisades tankar om ekonomiska syften med nedladdning av talböck-
er bland ett par informanter. De ekonomiska syftena sattes där främst i relation till
verksamheten vid MTM. Denna ekonomiska aspekt av nedladdning av talböcker
kan sägas gå igen i det ovanstående, men inte beträffande MTM utan snarare den
lokala talboksverksamheten. Med hjälp av nedladdning av talböcker har ett mer
strategiskt användande av verksamhetens budget möjliggjorts. Nya sätt att tänka
och agera kring förvärv har öppnats upp inom verksamheten i och med möjlighe-
ten till nedladdning av talböcker, vilket kan resultera i ett snålare eller snarare mer
välplanerat utnyttjande av verksamhetens resurser. Detta utan att resultatet nöd-
vändigtvis måste påverka litteraturtillgången inom verksamheten. Till diskussio-
nen kan också Negussies och Morgans diskussioner om kostnadseffektiva dimen-
sioner av nedladdning av talböcker, genom minskad hantering och transport av fy-
siska talböcker, föras.212 

2 0 9 Intervju och transkription informant 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 och 14.
2 1 0 Intervju och transkription informant 6.
2 1 1 Intervju och transkription informant 2.
2 1 2 Negussie, C. (2013), Folkbibliotekets nya roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbase-
rade ljud- och talböcker och förbättrad tillgänglighet till folkbiblioteken i Stockholms län , s. 82. & Morgan,
G. (2003), ”A word in your ear: library services for print disabled readers in the digital age”, s. 238. 
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Talböcker som praktik och symbol
I ett större perspektiv kan man fråga sig vilka effekter nedladdning av talböcker
har kommit att få på förekomsten av fysiska medier inom talboksverksamheten
vid folkbibliotek, inte minst utifrån beskrivningar av förändrade förvärvspraktiker
och talboksläsares nedladdning av talböcker genom tjänsten  Egen nedladdning.
Av bibliotekspersonalens diskussioner framkommer variationer, dels mellan olika
verksamheter vid olika bibliotek, dels mellan olika åldersrelaterade delar av tal-
boksverksamhet. Det sociokulturella perspektivets tankar om hur handlingar kan
variera mellan olika verksamheter kan återigen göras gällande.213 Flera informanter
berättar om hur nedladdning av talböcker har lett  till  ett i  det närmaste on-de-
mand-förfarande  beträffande  fysiska  medier.  Det  återfinns  fysiska  bestånd  vid
biblioteken, men man berättar framförallt om hur talbokstitlar laddas ner och för-
medlas i fysisk form då de efterfrågas av talboksläsare.214 Då behov och efterfrågan
uppstår skapas fysiska representationer av mediet. En informant, som arbetar inom
en verksamhet där förvärv har upphört och ersatts med nedladdning, berättar om
hur man bygger ett fysiskt bestånd av talböcker för vuxna genom att ladda ner och
bränna talböcker på skivor som sedan ställs upp på hyllor i bibliotekslokalen.215

Beskrivningen kan lyftas fram som ett exempel på hur nedladdning av talböcker
kan användas som ett redskap för att etablera mer fysiskt beständiga representatio-
ner av mediet och verksamheten i bibliotekslokaler. Flera informanter berättar sär-
skilt om förmedling av fysiska medier gentemot vuxna äldre talboksläsare som
inte är intresserade av eller använder tjänsten  Egen nedladdning. Tjänsten  Egen
nedladdning, samt appen Legimus, diskuteras utförligare i avsnittet Kommunikati-
va  dimensioner  av  talboksverksamhet.  Här  kan  förmedling  av  fysiska  medier
emellertid sättas i relation till de mål som bibliotekspersonalen har gjort gällande
beträffande talboksarbete i undersökningens första avsnitt  Tankemässiga dimen-
sioner av talboksverksamhet; Alla människors rätt till  tillgång till  litteratur och
läsning och bibliotekens förmedlande uppgift beträffande talböcker. Utifrån för-
medling av fysiska talböcker garanteras eller säkerställs inte minst dessa talbokslä-
sares litteraturförsörjning. Utifrån dessa beskrivningar kan också fysiska talböcker
framhållas som ett levande eller praktiskt använt redskap i samband med talboks-
verksamhet vid folkbibliotek. Negussie anger i sin undersökning om tillgänglighet
vid folkbibliotek i Stockholms län, från 2013, att tjänsten Egen nedladdning bör
betraktas  som ett  komplement  till  bibliotekens  övriga talboksservice.216 Även i
denna undersökning kan Negussies slutsatser delvis konfirmeras. Tjänsten  Egen
nedladdning kan, inte minst i relation till vuxna äldre talboksläsare, förstås som
ett kompletterande redskap, som inte helt har ersatt förmedling av fysiska medier.

2 1 3 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.138. 
2 1 4 Intervju och transkription informant 4, 13 och 14
2 1 5 Intervju och transkription informant 6.
2 1 6 Negussie, C. (2013), Folkbibliotekets nya roll i det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbase-
rade ljud- och talböcker och förbättrad tillgänglighet till folkbiblioteken i Stockholms län, s. 82.
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Talboksläsares  användning av tjänsten  Egen nedladdning märks  tydligare i
flera av biblioteksanställdas beskrivningar av fysiska medier för unga talboksläsa-
re. En informant beskriver beståndet för barn och unga som ”ännu mindre” än det
för vuxna läsare och anger att man laddar ner, bränner och förmedlar fysiska tal-
bokstitlar åt kategorin vid behov.217 En annan berättar om att ungas användning av
tjänsten Egen nedladdning har lett till att det fysiska beståndet av talböcker på ski-
vor för unga har satts samman med tryckta böcker i ett skapande av bok och tal-
bok.218 En informant berättar om att det till följd av ungas nedladdning inte längre
återfinns något fysiskt bestånd av talböcker för unga i den publika delen av biblio-
tekslokalen.219 Utsagorna går i linje med Börjessons rapporter om att unga talboks-
läsares användning av tjänsten Egen nedladdning har kommit att frigöra utrymme
för andra medier på äppelhyllor vid folkbibliotek.220 Utsagorna pekar mot att ned-
laddning av talböcker, i bemärkelsen tjänsten Egen nedladdning, inom denna del
av verksamheten har kommit att etablera nya handlingar och vanor kring talböcker
som genererat synbara avtryck på förekomsten av fysiska talboksmedier. Här skul-
le man snarare än Negussies kompletterande slutsatser om tjänsten kunna tala om
den som ett förändrande eller omvandlande redskap.

Flera informanter framhåller emellertid en betydelse av att ha fysiska talböck-
er i bibliotekslokalerna, trots de möjligheter till nedladdning som idag återfinns
kring mediet. ”Man måste ju ha lite presentation av det, det går ju inte annars”
framhåller exempelvis en informant.221 En annan anger att:  ”Vi ska ju ha ett litet
bestånd bara för att kunna visa”.222 En ytterligare framhåller: ”På sikt så kommer
behovet av det fysiska beståndet, ja vi kanske kommer ha kvar ett symboliskt be-
stånd, för att visa, för att ha en hylla att stå framför och prata”.223 I utsagorna beto-
nas den symboliska betydelsen hos fysiska talböcker. Bibliotekspersonalen talar
om att ha mediet i bibliotekslokalen för att ge en presentation av talboksmediet,
för att visa det och för att ha något att stå framför och prata. I skildringarna beto-
nas inte lån eller läsning av fysiska talböcker, utan medierna framhålls snarare
som ett skyltfönster för verksamheten och som något för personalen att hålla i och
tala utifrån i möten vid biblioteken. Att ha något att hålla i och tala utifrån skulle
exempelvis kunna ses i relation till förmedling av information om nedladdning av
talböcker, om tjänsten Egen nedladdning och appen Legimus. I termer av ett skylt-
fönster och ett redskap att hålla i och samtala utifrån kan fysiska talböcker få funk-
tion och mening. Tanken om medier som ett skyltfönster för verksamheten, kan
också kan också kopplas till tankar och handlingar kring ett synliggörande av tal-
boksmediet genom placeringar av fysiska talböcker som diskuterades i avsnittets

2 1 7 Intervju och transkription informant 13.
2 1 8 Intervju och transkription informant 2 och 6.
2 1 9 Intervju och transkription informant 12.
2 2 0  Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s.27.
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2 2 3 Intervju och transkription informant 10.
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inledande stycke. Och kan också sägas mana till arbete och engagemang kring pla-
ceringar av fysiska medier, trots att dessa kanske inte alla gånger fyller sin primära
funktion genom lån eller läsning.    
 
Kommunikativa dimensioner av talboksverksamhet
Säljö beskriver kommunikativa kontexter som sammanhang där tal utgår från vis-
sa regler och mönster.224 Även inom folkbibliotek och i samband med talboksverk-
samhet återfinns särskilda former av kommunikation. Kommunikation i samband
med talboksverksamhet ställ också i centrum i det föreliggande, utifrån ett fokus
på förmedling och möten kring talböcker. Utifrån uppsatsens fokus, nedladdning
av talböcker, diskuteras också talboksläsares intresse inför tjänsten Egen nedladd-
ning och appen Legimus samt registreringstillfällen för nämnda tjänst.  Informa-
tions- och kunskapsinhämtning bland bibliotekspersonal i samband med talboks-
arbete diskuteras också. Diskussionerna baseras på de sociokulturella begreppen
appropriering, tolkningsgemenskaper och loopingeffekter. 

Sprida och förmedla talböcker  
I föregående avsnitt lyftes fysiska talböcker fram som ett redskap som kan använ-
das för att etablera och förmedla talboksmediet och talboksverksamhet i en fysisk
eller  rumslig bemärkelse vid bibliotek.  I avsnittets  avslutande stycke framhölls
även fysiska talböcker kunna ha på en symbolisk betydelse och fungera som en
form av skyltfönster för verksamheten och som ett redskap för bibliotekspersona-
len att hålla i och tala utifrån. I en vidare kommunikativ bemärkelse behandlas
också förmedling av talböcker i det följande. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan
denna förmedling beskrivas som bärande för presumtiva talboksläsares kontakt
med och prövande av verksamhetens redskap, deras appropriering.225

Flera informanter om att trycksaker med information om talböcker återfinns i
bibliotekslokalerna och om att information om talböcker också förmedlas via bib-
liotekswebbar.226 Programverksamhet, exempelvis i samband med dyslexiveckan
eller  digidel-satsningar,  framhållas  också  som tillfällen  då  information  om tal-
böcker och andra redskap som tjänsten Egen nedladdning kan förmedlas.227 

I bibliotekspersonalens beskrivningar framkommer också att  olika typer av
externa aktörer och verksamheter kan vara betydelsefulla, vad gäller såväl förmed-
ling av information om talböcker till personer med läsnedsättning som för hur per-
soner med läsnedsättning får tillgång till verksamheten vid biblioteken och dess
resurser. I relation till unga personer med läsnedsättning framhålls lärare, special-
pedagoger, skolor och skoldatatek som aktörer och verksamheter som kan infor-

2 2 4 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.135ff.
2 2 5 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 229f.
2 2 6 Intervju och transkription informant 2, 4, 7, 8 och 12 
2 2 7 Intervju och transkription informant 1, 3, 4, 5, 7, 9 och 14.
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meras om bibliotekets talboksverksamhet.228 Dessa aktörer och verksamheter kan
också framhållas som betydelsefulla för unga personers introduktion till talboks-
mediet och deras kontakt med bibliotekens talboksverksamhet.229 Ett par informan-
ter berättar också om information om talböcker i samband med klassbesök och
bokprat vid biblioteken.230 Att professionella grupper kring unga talboksläsare kan
ha  betydelse  för  deras  åtkomst  till  talböcker  är  också  något  som lyfts  fram i
Lundhs rapport om talboksläsning bland barn.231 Liknande resultat påträffas även
hos Granberg och Hast i deras undersökning om folkbibliotek, tillgänglighet och
unga med funktionsnedsättning.232 Så även i Johansson och Ängsveds uppsats på
liknande ämne, samt i Börjessons rapport om arbete med tillgängliga medier vid
äppelhyllor vid folkbibliotek.233 

Flera informanter framhåller också kontakter med professionella grupper som
hemtjänstpersonal och biståndshandläggare vid arbete med att sprida kännedom
och information om talböcker gentemot vuxna personer med läsnedsättning.234 Lik-
nande aktörer  eller  verksamheter  och  ytterligare,  som exempelvis  landstingens
syncentraler, kan också framhållas som betydelsefulla för vuxna personers intro-
duktion till talboksmediet och verksamheten vid biblioteken.235 Även kringvuxna
personer med läsnedsättning kan professionella aktörer och verksamheter framhål-
las som betydelsefulla beträffande förmedling av och tillgång till verksamheten.
Även vid en högre ålder kan professionella sammanhang kring personer med läs-
nedsättning synliggöras som betydelsefulla, även om de är naturligt andra än för
unga i behov av talböcker. I dess funktion återfinns emellertid en kontinuitet. 

I Granbergs och Sjögrens respektive Johansson och Ängsveds uppsatser fram-
kommer också organisationer och föreningar som samarbetspartners gällande för-
medling av bibliotekens resurser för unga med funktionsnedsättningar.236 Ett par
informanter berättar också i denna undersökning om kontakter med föreningsliv i
arbetet med att sprida kännedom och information om talböcker.237 

I Lundhs rapport om talboksläsning bland barn framhålls också vänner och
familj som betydelsefulla i åtkomsten till talböcker.238 Även här framhåller flera in-
formanter att information om och kontakt med verksamheten kan förmedlas via
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anhöriga kring personer med läsnedsättning.239 Även här framkommer en förmed-
ling som kretsar kring kontakter med externa aktörer, om än mer informella eller
privata sådana. En informant berättar särskilt om hur kontakter med föräldrar till
unga personer med läsnedsättning, i samband med registreringstillfällen för tjäns-
ten Egen nedladdning, kan ge tillfälle till att förmedla tjänsten till fler än den först
tilltänkta. Informanten berättar om att tillfällena kan ge tillfälle till att också för-
medla tjänsten till föräldrar om de har en läsnedsättning och om hur de sedan i sin
tur kan sprida kännedom om talböcker och tjänsten till ytterligare personer i deras
närhet.240

I bibliotekspersonalens ovanstående beskrivningar av förmedling och tillgång
till talböcker kan ett nätverksbetonat handlande sägas återfinnas. Beskrivningarna
kretsar kring bibliotekspersonalens förmedling gentemot personer med läsnedsätt-
ning via externa aktörer och verksamheter och kring dessa externa aktörer och
verksamheters betydelse för åtkomsten till talböcker och talboksverksamheten för
personer med läsnedsättning. Genom upprättade av nätverk kring personer med
läsnedsättning öppnas möjligheter till tillgång och utforskande eller appropriering
av verksamhetens resurser. Vid en närmare anblick på noterna till beskrivningarna
framkommer att inte minst den förmedling som utgår från biblioteken kan variera
i omfattning mellan de olika verksamheter som informanterna arbetar inom. Mate-
rialet rymmer exempel på ett mer omfattande och aktivt nätverksarbete och exem-
pel på mindre dito. De sociokulturella perspektivets tankar om att handlingar kan
variera mellan olika verksamheter kan göras gällande.241 Variationerna pekar också
mot utvecklingsmöjligheter beträffande ett mer organiserat och proaktivt förmed-
lingsarbete  eller  marknadsföringsarbete.  Detta  går  i  linje  med  Johansson  och
Ängsveds resultat om marknadsföring av biblioteksresurser gentemot unga med
funktionsnedsättning vid folkbibliotek.242 Liknande resultat om marknadsföring på-
visas också i McCaskill och Gouldings undersökning om tillgänglighet vid brittis-
ka folkbibliotek.243 Även i Khailovas undersökning om amerikanska folkbibliotek
och tillgänglighet framkommer brister i vissa aspekter av marknadsföringen vid de
undersökta biblioteken.244 I denna undersökning anger flera informanter att tids-
brist  hindrar  ett  ökat  förmedlings-  eller  marknadsföringsarbete  kring  talböcker
och flera av dem efterfrågar mer tid för denna sorts arbete, vilket då inte sällan
önskas tas i riktning mot ett mer nätverksbaserat och uppsökande arbetssätt.245Det
sistnämnda kan sägas gå i linje med McCaskill och Gouldings efterlysning av pro-
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aktivt marknadsföringsarbete beträffande folkbibliotek och tillgänglighet.246 Upp-
gifter om bristande tid till ett aktivt eller mer organiserat förmedlingsarbete kan
också sättas i relation till och beskrivas som ett försvårande av två av de mål som
bibliotekspersonalen har påvisats koppla till talboksarbete i undersökningens inle-
dande avsnitt  Tankemässiga dimensioner av talboksverksamhet; Alla människors
rätt till litteratur och läsupplevelser och bibliotekens förmedlande uppgift beträf-
fande talböcker.

Bibliotekspersonalens beskrivningar rymmer emellertid också exempel på mer
vardagsnära förmedling av talböcker.  Där synliggörs ett  förmedlingsarbete som
sker spontant eller direkt i mötet med biblioteksbesökare som potentiellt kan ha en
läsnedsättning och där förmedling inte sällan kan ta sin utgångspunkt läsning av
ett annat ljudbaserat medium; Ljudböcker. En informant berättar exempelvis föl-
jande: 

Ibland är det via oss helt enkelt. Dom kanske är här och lånar cd-böcker och man har ett sam-
tal, det kan ju vara ett boktips till att börja med, och så kommer det spontant av nån anledning
att jag har så svårt med eller det finns så litet utbud kan dom ju också säga om dom har varit
här mycket. Och i ett samtal frågar man ju inte är du handikappad men i ett samtal så kommer
det ofta fram och då visar man ju på och då berättar man om Egen nedladdning och visar dai-
sy.247

I citatet berättas om hur samtal mellan bibliotekspersonal och biblioteksbesökare
som kan inledas kring boktips och ljudböcker kan ge tillfälle till att förmedla tal-
böcker.  Under samtalets  gång kan orsaker till  ljudbokspreferensen framkomma
och om de kan kopplas till en läsnedsättning kan information om talböcker och
tjänsten Egen nedladdning förmedlas. Begreppet appropriering kan användas för
att diskutera bibliotekspersonalens handlande vid tillfällena. Den sista fasen i en
approprieringsprocess beskrivs i termer av en naturalisering av redskap där detta
blir transparent för användaren. Det uppfattas som en vardaglig och självklar del
av omgivningen.248 Beskrivningar likt den här ovan kan sägas vittna om ett natura-
liserat bruk av talboksmediet bland bibliotekspersonalen. Spontant, direkt i mötet
med biblioteksbesökare med läsnedsättning kan mediet förmedlas. Mediet kan be-
skrivas som naturaliserat för bibliotekspersonalen när de omedelbart om skäl tycks
föreligga vänder sig till  det för att förmedla det. Den ljudliga dimensionen hos
både ljudböcker och talböcker uppmärksammas i mötena, som medier är de när-
besläktade, och kanske föga förvånande associeras de till varandra av biblioteks-
personalen som är förtrogna med dem båda.

Beskrivningarna  skulle  i  viss  mån  också  kunna  diskuteras  i  relation  till
Lundhs resultat om unga talboksläsares växlande uppfattningar om talböcker som
ett självständigt medieformat och som en kompensation för läsning av tryckt text,

2 4 6 McCaskill, K & Goulding, A. (2001), ”English public library services and the Disability Discrimination
Act”, s.204. 
2 4 7 Intervju och transkription informant 1.
2 4 8 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 229ff.
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där också en tendens om att talböckers kompensatoriska drag kan ha företräde i
sociala och institutionella sammanhang där barn vistas påvisas.249 Beskrivningar av
en vardagsnära och spontan förmedling av talböcker kan tyckas peka mot ett di-
rekt och självklart framhållande av talböcker i mötet med personer med läsned-
sättning, snarare än som ett substitut för exempelvis läsning av tryckt text. Ett par
informanters utsagor pekar tydligare i denna riktning. En berättar: ”Vår normalfrå-
ga här när folk kommer, så ska vi fråga, hur vill du ha den boken? Ska den vara på
papper eller ljud. Den frågan ställer vi, ska den vara på ljud eller papper. Jag ska
ha den på ljud, ja då är det den där.”.250 En annan framhåller: ”Det har man ju alltid
med sig i biblioteket eller vid möten med skolan, när vi bokpratar, allt sånt där. Vi
försöker alltid visa upp daisy. När vi har med oss böcker försöker vi alltid tänka på
att alla inte kan tillgodogöra sig tryckt text”.251 Utsagorna pekar mot en naturalise-
rad användning av talboksmediet, där kompensatoriska funktioner hos mediet inte
nödvändigtvis ställs i centrum, utan där mediet snarare lyfts fram som ett själv-
ständigt och självklart medium vid sidan av andra biblioteksmedier. Materialets
beskaffenhet lämnar emellertid inte utrymme för utförligare diskussioner om detta.

Intresse inför nedladdning av talböcker
Då uppsatsen fokuseras kring nedladdning av talböcker bör också talboksläsares
intresse  inför  tjänsten  Egen  nedladdning och  appen  Legimus,  diskuteras.  Inte
minst då dessa redskap utgör de senast lanserade inom verksamheten vid folkbib-
liotek. Vilket intresse kommuniceras inför att pröva eller appropriera nedladdning
av talböcker?
    Flera informanter berättar om intresse och användning av tjänsten  Egen ned-
laddning och appen Legimus bland både unga och vuxna talboksläsare.252 En infor-
mant berättar särskilt om att en ny kategori av vuxna personer med läsnedsättning
har kommit att ta del av verksamheten sedan tjänsten lanserades.253 Två informan-
ter framhåller särskilt tjänsten och appen som en förutsättning för att talboksläs-
ning ska ta fart bland unga personer med läsnedsättning och framhåller att hinder
monteras ner då man via tjänsten och appen kan få åtkomst till talböcker på egen
hand.254 En ytterligare informant skildrar en upplevelse av att främst ha arbetat mot
äldre talboksläsare vid biblioteket innan tjänsten lanserades och framhåller att fler
unga personer med läsnedsättning har kommit att ta del av verksamheten sedan
lanseringen. Informanten framhåller att unga kan ha upplevt lån av fysiska tal-
böcker som ointressant och förfarandet kring läsning av sådana som omständligt,
vilket ställs mot talboksläsning i smarta telefoner via appen Legimus, där möjlig-

2 4 9 Lundh, A. (2013), Talande böcker och läsande barn, s. 34f.
2 5 0 Intervju och transkription informant 12.
2 5 1 Intervju och transkription informant 8.
2 5 2 Intervju och transkription informant 4, 5, 6, 7, 8 och 11.
2 5 3 Intervju och transkription informant 12.
2 5 4 Intervju och transkription informant 4 och 5.
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heten till läsning i samband med resor betonas.255 Även i fler biblioteksanställdas
diskussioner om appen Legimus framkommer appen i termer av rörlighet och i
termer av att kombinera läsning med andra aktiviteter. Flera informanter berättar
om hur appen kan och används i samband med resor, pendling mellan hem och ar-
bete och i samband med arbete.256 Beskrivningarna går i linje med Lundhs slutsat-
ser om talboksläsning bland barn, där den digitala teknikutvecklingen och utveck-
lingen av mindre uppspelningsmedier för talböcker framhålls erbjuda en ökad mo-
bilitet i samband med talboksläsning, där mediet också bjuder in till en kombina-
tion av aktiviteter i samband med läsningen då den inte måste involvera synen.257

Lundh framhåller också att samma utveckling har bidragit till att göra talboksläs-
ning till en privat och mer normaliserad aktivitet för unga. Tidigare upplevelser av
stigmatisering bland barn vid talboksläsning i sociala sammanhang där tryckt text
utgör norm påvisas och en fördel med mindre uppspelningsmedier anges av bar-
nen i termer av att de inte väcker omgivningens uppmärksamhet.258 Även i denna
undersökning framhåller en biblioteksanställd användning av appen  Legimus på
smarta mobiler i liknande ordalag, då den beskrivs som en möjlighet ”att göra sa-
ker utan att behöva visa det”. 259

   Beskrivningar av intresse och användning av tjänsten Egen nedladdning och ap-
pen Legimus kan även diskuteras i relation till Copelands diskussion om hur tek-
nik kan verka möjliggörande för dem som har intresse och kunskap kring sådan
och dennes framhållande av tillgängligare bibliotek för personer med funktions-
nedsättning i relation till den digitala teknikutvecklingen.260 För personer som visar
intresse inför tjänsten och appen öppnas möjligheter beträffande talboksläsning,
där talböcker kan laddas ner på egen hand och där appen Legimus också kan bjuda
in till en rörlig och mångfacetterad talboksläsning, som om man så önskar också
kan verka diskret. 
   I bibliotekspersonalens beskrivningar framkommer emellertid att dessa möjlig-
heter och tjänsten Egen nedladdning och appen Legimus inte lockar alla talboks-
läsare, där vuxna, i bemärkelsen äldre etablerade talboksläsande vuxna, inte sällan
framhålls kommunicera ett mindre intresse eller ett visst motstånd inför redska-
pen. Flera informanter berättar om äldre talboksläsare som kommunicerar ett oin-
tresse inför den digitala teknik som genomsyrar användningen av de två redska-
pen, datorer, smarta mobiler och surfplattor, som upplever tekniken som svår, som
säger sig sakna kunskap om tekniken och som saknar tillgång till densamma.261 Det
sociokulturella perspektivets beskrivning av motstånd som en bärande aspekt av

2 5 5 Intervju och transkription informant 8.
2 5 6 Intervju och transkription informant 3, 8, 12 och 13.
2 5 7 Lundh, A. (2013), Talande böcker och läsande barn, s.33f.
2 5 8 Lundh, A. (2013), Talande böcker och läsande barn, s.34.
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2 6 0 Copeland,  C.  (2011),  ”Library and  information  center  accessibility:  the  differently-able  patron's  per-
spective”, s. 233.
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approprieringsprocesser  kan  användas  för  att  diskutera  bibliotekspersonalens
skildringar. Motstånd gentemot redskap framhålls komma av att dessa bär på me-
ningserbjudanden som inte är intuitivt tillgängliga för personer som introduceras
till dem.262 Bland denna kategori av talboksläsare skulle uteblivet intresse och an-
vändning av tjänsten och appen kunna tolkas i termer av att redskapen förutsätter
ett visst intresse och viss bekantskap med digital teknik och inte minst tillgång till
sådan teknik för att kunna användas. Då detta saknas försvåras möjligheten att
synliggöra eller etablera meningserbjudanden kring redskapen och motståndet kan
beskrivas som utmanande att övervinna. Även i Balkenstig och Gyllanders uppsats
om tjänsten  Egen nedladdning framhålls  bristande it-kunskaper kunna försvåra
användningen av tjänsten och några undersökningsdeltagare påvisas behöva stöd
av anhöriga i sin användning.263 Uppgifter om bristande tillgång till digital teknik
kan delvis sägas gå i linje med Mats Johanssons resultat om behov av tillgång till
läsredskap för talboksläsning bland talboksläsare.264Också Burke respektive Khai-
lovas diskussioner om brister vad gäller tillgång till assisterande teknik eller hjälp-
medel vid folkbibliotek kan delvis lyftas in i sammanhanget.265 
    Flera informanter gör då de talar om detta också tillbakablickar mot tiden då tal-
böcker i daisyformat och talboksspelare eller daisyspelare introducerades inom tal-
boksverksamheten vid folkbibliotek, vilket kom att ersätta förmedling av talböck-
er på kassettband som lästes på kassettbandspelare, och drar paralleller till reaktio-
ner vid detta teknikskifte.  Man framhåller att  en del äldre talboksläsare även i
samband med detta skifte kommunicerade ett visst motstånd och upplevelser av
utmaningar inför den då nya tekniken.266 
    I avsnittet Fysiska dimensioner av talboksverksamhet diskuterades bibliotekens
förmedling av fysiska talböcker i termer av ett säkerställande av inte minst denna
kategori av talboksläsares litteraturförsörjning. Dessa talboksläsare kan få sina lit-
teraturbehov tillgodosedda genom tillgång till  fysiska talböcker.  Men samtidigt
bör också utebliven användning av tjänsten Egen nedladdning och appen Legimus
förstås i termer av att man går miste om möjligheter som redskapen bibringar. Det
kan handla om möjligheter som har diskuterats här ovan. Det kan handla om möj-
ligheter som bibliotekspersonalen har gjort gällande i relation till syftet med lanse-
ringen av  tjänsten  Egen nedladdning i  avsnittet  Tankemässiga  dimensioner  av
talboksverksamhet;  ökad och förenklad tillgång till  talböcker samt självständigt
agerande. Dessa möjligheter kommer inte dessa talboksläsare till godo. 

2 6 2 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 229ff.
2 6 3 Balkenstig, J. & Gyllander, J. (2013), Talböcker och nedladdning – en studie om talboksanvändares an-
vändning av och uppfattning om nedladdning av talböcker, s.29f och s.33. 
2 6 4 Johansson, M. (2008), Användarnas egenuttryckta behov och talboksverksamhetens framtid: Den svenska
talboksverksamheten ur ett användar- och empowermentperspektiv, s. 78.
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Bibliotekspersonalens diskussioner om äldre talboksläsares förhållande till tjäns-
ten  Egen nedladdning och appen Legimus följs sällan av några beskrivningar av
mer organiserade initiativ för att öka intresset inför redskapen. En informant berät-
tar emellertid om ett uppsökande projekt som denne driver och som kretsar kring
äldre personer med läsnedsättning och talboksläsning på surfplattor. Projektet fi-
nansieras  av ett  stipendium. Med hjälp av de tilldelade medlen har  surfplattor
köpts in till biblioteket, som sedan lånas ut till äldre för talboksläsning. I den mån
projektdeltagarna önskar registreras de för tjänsten Egen nedladdning så att de på
egen hand kan ladda ner talböcker, inte sällan med hjälp av appen Legimus. Delta-
garna introduceras inte sällan till surfplattorna och nedladdningen av talböcker i
hemmiljö. Information om projektet förmedlas via kontakter med lokalt förenings-
liv.267 Ur ett sociokulturellt perspektiv kan projektet lyftas fram som ett exempel på
hur man inom talboksverksamhet vid folkbibliotek kan arbeta gentemot äldre per-
soner med läsnedsättning som kanske inte alla gånger uttrycker ett spontant intres-
se inför nedladdning av talböcker och inte heller har kunskap om eller tillgång till
den teknik som krävs för detta. Utifrån projektet kan materiella förutsättningar för
nedladdning och läsning av talböcker skapas, då surfplattor kan lånas från biblio-
teket. Genom möten mellan bibliotekspersonal och deltagare, inte sällan i hemtam
miljö, kan också kunskap och mening etableras kring såväl surfplattor som ned-
laddning av talböcker. 

Registreringstillfällen för tjänsten Egen nedladdning  
Då tjänsten Egen nedladdning lanserades kom inte bara en ny tjänst eller ett nytt
redskap att lanseras inom talboksverksamheten vid folkbibliotek, utan också en ny
form av möte mellan talboksläsare och bibliotekspersonal. Det handlar om de re-
gistreringstillfällen som föregår talboksläsares användning av tjänsten. Tillfällena
kan framhållas som startpunkten för talboksläsares användning av tjänsten och har
beskrivits i uppsatsens bakgrundskapitel. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan des-
sa tillfällen beskrivas som det första steget i talboksläsares appropriering av tjäns-
ten  Egen nedladdning och inte sällan också appen  Legimus.268 Utifrån tillfällena
kan användningen av tjänsten och appen inledas och i samband med tillfällena ska
information och kunskap om nedladdning och läsning av talböcker förmedlas från
bibliotekspersonal till talboksläsare. Registreringstillfällena skulle av denna anled-
ning kunna liknas vid en loopingeffekt, som avser hur förhållningssätt och attity-
der gentemot redskap skapas genom aktiviteter och samspel.269 I mötet kring tjäns-
ten och appen, mellan talboksläsare och bibliotekspersonal, ska tillgång och infor-
mation förmedlas, vilket i förlängningen kan sägas lägga grunden för attityder och
relationer till dessa.
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   Av bibliotekspersonalens beskrivningar av registreringstillfällen framgår tillfäl-
lena kan rymma vissa utmaningar. I avsnittet Fysiska dimensioner av talboksverk-
samhet  framhölls de paragraf 17, det upphovsrättsliga regelverket kring talboks-
mediet,  som en form av gränssättare och möjlig utmaning inom verksamheten.
Även vid registreringstillfällen för tjänsten Egen nedladdning informeras blivande
användare av tjänsten om paragraf 17 samt de låneregler som återfinns kring de
talböcker som tjänsten ger åtkomst till. Talboksläsare måste också godkänna ett
användaravtal innan tjänsten kan börja användas. En informant framhåller att detta
moment av registreringen inte sällan kan väcka frågor och diskussioner bland bli-
vande användare, vilket i sin tur kräver förklaringar från bibliotekspersonalen.270

En annan informant berättar om att momentet kan väcka vissa nervositets- eller
olustkänslor hos användare.271 En tredje framhåller att denne skyndar igenom mo-
mentet då det kan skapa upplevelser av ett förhandsbaserat och orättfärdigt tillrät-
tavisande av den blivande användaren.272 Ett par informanter berättar även om ut-
maningar då lärare som arbetar med barn och unga med läsnedsättning efterfrågar
tjänsten, då man vid biblioteken måste neka dem tillgång.273 Beskrivningarna kan
delvis ses i ljuset av Johanssons resultat om talboksläsares behov av kunskap om
juridiska regler kring talböcker.274 
    I flera beskrivningar framkommer även hur talboksläsares läsnedsättningar kan
verka utmanande vid registreringstillfällen. En informant berättar följande: 

… sen är det ju ofta, återigen vad gäller barn, att man har en kombinationssvårighet så man
kanske har svårt att koncentrera sig och då gäller det att fånga uppmärksamheten. Och på
grund av att man har svårt för att läsa så kan det vara svårt att se instruktionen och se där vad
man egentligen gör för nånting. Så det gäller ju att fånga upp dom, att vara lyhörd...275 

I citatet berättas om hur möten med unga talboksläsare med koncentrationssvårig-
heter  kan kräva lyhördhet  och initiativ  från den biblioteksanställde,  då barnets
uppmärksamhet måste fångas för att registreringstillfället ska kunna genomföras.
Läsnedsättningen kan också verka utmanande då det kommer till möjligheten att
följa med i textbaserade och praktiska praktiska moment vid tillfällena. En annan
informant framhåller att talboksläsare med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi
kan ha svårt att minnas instruktioner kring nedladdning av talböcker som ges i
samband med tillfällena, vilket kan skapa behov av fler möten mellan talboksläsa-
re och bibliotekspersonal där detta repeteras.276 En ytterligare informant framhåller
också kognitiva funktioner hos talboksläsare med traumatiska hjärnskador som en
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möjlig utmaning vid registreringstillfällen och då i termer av att etablera förståelse
och  kunskap  kring  nedladdning  av  talböcker.277 Talboksläsares  läsnedsättningar
synliggörs som en ytterligare möjlig utmaning i samband med registreringstillfäl-
len. I två av de ovanstående beskrivningarna visas emellertid prov på hur utma-
ningen kan hanteras eller kringgås, inte minst utifrån bibliotekspersonalens age-
rande och förhållningssätt. Skildringarna kan också sägas betona bemötande och
gå i linje med Granberg och Sjögrens resultat om bemötande av unga med särskil-
da behov vid folkbibliotek, där ett bemötande som ger utrymme för anpassningar
efter situationella villkor och omständigheter framhålls.278 Även i den här under-
sökningen synliggörs exempel på agerande eller bemötande som anpassas utifrån
rådande villkor vid tillfällena. Med hjälp av ett bemötande som tar sin utgångs-
punkt i talboksläsarens egna behov och förutsättningar kan tjänsten Egen nedladd-
ning förmedlas, vilket till viss del kan ses som svarande mot behov av god service
från kunnig bibliotekspersonal som talboksläsarna i  Johanssons uppsats ger ut-
tryck för.279 Utförligare diskussioner om talboksläsares läsnedsättningar och dess
inverkan på användningen av tjänsten Egen nedladdning kan inte föras utifrån un-
dersökningens material, främst då bibliotekspersonal och inte talboksläsare har in-
tervjuats och talboksläsares första kontakt med tjänsten i termer av registrerings-
tillfällen har fokuserats i samtalen. Balkenstig och Gyllander framhåller emellertid
att funktionsnedsättningar kan verka som en försvårande faktor vid användning av
tjänsten.280

I flera biblioteksanställdas beskrivningar framkommer även den digitala tek-
nik, eller de tekniska verktyg, som är kopplade till användningen av tjänsten Egen
nedladdning och appen  Legimus, som en ytterligare möjlig utmaning i samband
med registreringstillfällen. Ett par informanter berättar om tillfällen då bristande
it- eller teknikkunskaper bland talboksläsare har vållat svårigheter i samband med
registreringstillfällen.281 Beskrivningarna går i linje med Balkenstigs och Gyllan-
ders resultat om att bristande it-kunskaper kan försvåra en användning av tjänsten
Egen nedladdning.282 Flera informanter berättar också om hur utmaningar kan upp-
stå man introduceras för okända mobiltelefonfabrikat eller anpassade mobiltelefo-
ner eller datorer i samband med tillfällena, men också om hur ägaren till verktygen
kan tas till hjälp för att hantera utmaningarna.283 I flera av de biblioteksanställdas
beskrivningar av registreringstillfällen framkommer appen Legimus som ett red-
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skap som sedan det introducerades har kommit att förenkla både nedladdning och
läsning av talböcker. Man gör tidsmässiga jämförelser som kretsar kring ett före
och efter lanseringen av appen. En informant berättar om antalet verktyg som tidi-
gare krävdes för att ladda ner och läsa talböcker utifrån tjänsten Egen nedladdning
och jämför det med appen i vilken talböcker både kan sökas, laddas ner och läsas
och anger att det har blivit ”smidigare att visa tekniken” sedan appen lanserades.284

Ytterligare informanter framhåller att läsning av talböcker har blivit enklare sedan
appen lanserades utifrån liknande jämförelser.285 Ett par informanter gör också tids-
mässiga jämförelser mellan den första lanseringen av appen i en beta-version då
talböcker först söktes fram och laddades ner vid en dator för att sedan hämtas upp
i appen och appen av idag där denna process kan ske direkt i appen och framhåller
detta i förenklande ordalag.286 

Inom det sociokulturella perspektivet betonas att nya redskap öppnar upp för
nya möjligheter till handling, men att redskap också sätter gränser för tanke- och
handlingssätt.287 I bibliotekspersonalens beskrivningar framkommer också gräns-
sättande aspekter beträffande appen. Flera informanter berättar om  problem i ar-
bete med appen, vad gäller mobiltelefonfabrikat, operativsystem och buggar.288 En
informant framhåller appens skrymmande storlek och anger det som en bidragan-
de orsak till att den inte förmedlas i samband med registreringstillfällen för tjäns-
ten Egen nedladdning.289 Detta kan delvis knytas till Hoys respektive Morgans dis-
kussioner om frågor om teknisk kapacitet eller prestanda som möjliga utmaningar
beträffande nedladdning av talböcker.290 Problem och buggar i relation till appen
Legimus görs också gällande i MTM:s rapport om talboksläsning bland högskole-
studenter.291 Hoy framhåller även betydelsen av välfungerande internetuppkoppling
i samband med nedladdning av tal- och ljudböcker.292 Detta tema tar inte något
större utrymme i bibliotekspersonalens beskrivningar. En informant, som arbetar
vid ett mer lantligt beläget bibliotek, berättar emellertid om problem kring upp-
koppling och internetåtkomst i samband med användning av appen Legimus och
nedladdning av talböcker vid biblioteket.293 Bibliotekspersonalens beskrivningar av
tekniska utmaningar i samband med registreringstillfällen, kan särskilt framhållas
då de kan lyftas fram och förstås som svåra att kringgå i stunden, i mötet med tal-
boksläsare,  och  de  då  rådande  materiella  förutsättningarna.  I  undersökningens
andra  avsnitt,  Fysiska  dimensioner  av  talboksverksamhet,  framkom  tekniska
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2 8 7 Limberg, L m.fl. (2009), ”Teoretiska perspektiv på informationskempetens”, s.50.
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2 9 0 Hoy, S. (2009), ”What talking books has to say: issues and opportunities for public libraries”. s.177. &
Morgan, G. (2003), ”A word in your ear: library services for print disabled readers in the digital age”, s.238
2 9 1  MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter (2014) s.13 och 24.
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aspekter av talboksarbete som en mindre lustfylld aspekt av arbetet  för ett  par
biblioteksanställda, då i form av nedladdning av större mängder talbokstitlar för
förmedling i fysisk form. Detta beskrevs som tidskrävande och monotont. Flera
informanter framhåller också problem och utmaningar beträffande tekniken inom
talboksverksamheten som en mindre lustfylld aspekt av talboksarbete.294 Mellan
två informanter utspelar sig exempelvis följande dialog:  

- Teknikkrångel tänker jag på på en gång då. 

-Jag skriver under på det där. Teknikkrångel är verkligen... Det känns jättetrist för man känner ju med låntaga -

ren men man kan inte göra så himla mycket, man känner sig lite maktlös faktiskt. 

- Sen är man så rädd att om det krånglar för mycket då blir det nej nu  skitar jag i det här, nu får det vara nu

struntar jag i det överhuvudtaget om det ska vara så.  

- Man bygger ju upp ett förtroende och det sätts ju på spel när tekniken inte funkar...295 

I dialogen här ovan framkommer att tekniska problem i samband med talboksarbe-
te kan skapa upplevelser av frustration eller otillräcklighet hos bibliotekspersona-
len då de uppstår och då kraven i dem övergår förmågan eller de materiella förut-
sättningarna för arbetet. Också talboksläsares möte med verksamhetens redskap
kan upplevas som utmanad eller satt på spel då tekniska problem uppstår. Biblio-
tekspersonalens beskrivningar av tekniken som den mindre lustfyllda aspekten av
talboksarbete kan också sägas aktualisera frågor om upplevelser av teknikkompe-
tens. Flera informanter för också diskussioner på detta tema i samband med  inter-
vjuerna. I materialet återfinns såväl exempel på personer som framhåller en osä-
kerhet inför tekniken inom verksamheten som sådana som anger en stor trygghet
med den. ”… den tekniska delen, den känner jag mig inte så... Hur fungerar dom
här programmen och allt? Jag känner mig inte så bekväm att det här fixar jag. Det
är det svåra.” framhåller exempelvis en informant, medan en annan anger att: ”För
mig är det verkligen ett rutinjobb nu. Det är inget märkvärdigt för mig att jobba
med det, utan det tillhör min basverksamhet”.296 Utsagorna kan sättas i relation till
det sociokulturella perspektivets tankar om hur handlingar kan skilja sig åt mellan
olika verksamheter.297 Inom olika verksamheter vid olika bibliotek återfinns perso-
nal som kan vara olika trygga med att utföra arbetet kring tekniken som återfinns
inom verksamheten.
     Diskussionerna om teknik kan också sättas i relation till den svenska talboks-
modellen  och  inte  minst  det  förmedlande  uppdrag  som biblioteken,  däribland
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folkbiblioteken, har inom denna. Det är MTM, den statliga myndigheten, som har
utvecklat tjänsten  Egen nedladdning och appen  Legimus  som bibliotekspersonal
vid bland annat  folkbibliotek sedan har i uppdrag att förmedla till personer med
läsnedsättning.  Det  är  utifrån biblioteken och bibliotekspersonalens arbete  som
tillgång till redskapen skapas bland personer med läsnedsättning. Det är bibliotek-
spersonalen som möter personer med läsnedsättning, förmedlar redskapen gent-
emot dem och har även i uppdrag att stödja dem i deras användning av redskapen.
Samtidigt har bibliotekspersonalen inte tagit del eller varit aktiva i skapandet av
alla förutsättningar för detta förmedlingsarbete. De har exempelvis inte varit del-
aktiga i utformningen av appen, men har ett förmedlande uppdrag beträffande den.
Begreppet  appropriering kan också användas för att diskutera bibliotekspersona-
lens roll i samband med registreringstillfällen. Utifrån informanternas arbete med
förmedling av tjänsten Egen nedladdning kan de beskrivas som varande i den fas
av approprieringsprocessen som Säljö benämner som appropriering, där redskap
då behärskas inom specifika praktiker och i specifika syften.298 I ett av citaten kring
teknikkompetens här ovan synliggörs också en i det närmaste naturaliserad an-
vändning av redskapet. Rollen som förmedlare i en decentraliserad talboksverk-
samhet som den svenska kan emellertid beskrivas som potentiell  utmaning för
bibliotekspersonal, inte minst då tekniken inom verksamheten vållar problem. Föl-
jande utsaga kan beaktas:  

Det är ju verkligen inte självklart att man behärskar tekniken bara för att det är sagt att man
ska jobba med det. Utan det är ju nånting som man tvingas sätta sig in i själv utifrån eget initi -
ativ och hur mycket tid man har. Och det är inte självklart att det blir bra för den som kommer
och ska använda sig av tjänsten, Tvärtom många gånger blir det säkert jättedåligt kan jag anta
för jag kan inte se tillbaka på mina första gånger med introduktionssamtal som ett bra bemö-
tande.299

Informantens diskussion bör inte framhållas som typisk eller talande för bibliotek-
spersonalens skildringar av arbete med tjänsten Egen nedladdning, appen Legimus
och registreringstillfällen i stort, men kan lyftas fram och förstås i relation till för-
medlingsuppdraget för bibliotek och bibliotekspersonal inom den svenska talboks-
modellen. Utsagan kan också väcka frågor om vilka möjligheter till informations-
och kunskapsinhämtning som bibliotekspersonal har i samband med talboksarbe-
te. Bibliotekspersonalen fungerar som förmedlare av  redskapen inom verksamhe-
ten och ska stödja talboksläsare i deras användning av redskapen, men hur bekan-
tar sig och utforskar, eller approprierar, de själva dessa redskap? Detta diskuteras
under nästa rubrik. 

2 9 8  Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap s. 229ff.
2 9 9 Intervju och transkription informant 8.
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Informations-  och kunskapsinhämtning kring talböcker
I bibliotekspersonalens beskrivningar av inhämtande av information och kunskap
om talboksområdet framträder MTM som en central gestalt. Personalen berättar
om regelbundna besök vid myndighetens webbaserade Legimus i syfte att inhämta
information om såväl nyinlästa talbokstitlar som appen Legimus. Flera informan-
ter berättar också om att de prenumererar på myndighetens digitala nyhetsbrev i
syfte att hålla sig uppdaterade på området och att de läser myndighetens tidskrift
Läsliv i liknande syften. Ett par informanter berättar även om läsning av listor från
BTJ, en ytterligare talboksproducent, i syfte att att inhämta information om nypro-
ducerade talbokstitlar. Utsagorna går i linje med Börjessons resultat om informa-
tionspraktiker beträffande tillgängliga medier på äppelhyllor vid folkbibliotek, där
återförsäljare av sådana medier framhålls som viktiga informationsspridare.300 

Noterbart är att bibliotekspersonalen inte framhåller samtal med talboksläsare
inom den egna talboksverksamheten  eller  mer  organiserade  undersökningar  av
uppfattningar och behov bland sådana då informations- och kunskapsinhämtning
diskuteras i samband med intervjuerna. Frånvaron av den sortens diskussioner kan
bland annat ses i ljuset av McCaskill och Gouldings diskussion om betydelsen av
att konsultera personer med funktionsnedsättning i syfte att skapa tillgängliga bib-
liotek.301 Det återfinns emellertid en möjlighet att den sortens arbete betraktas som
så självklart av informanterna att det därför inte nämns i samtalen. Biblioteksper-
sonalen berättar heller inte om någon vana av att ta del av forskning kring tal-
böcker, tillgängliga medier, läsnedsättningar eller tillgänglighetsfrågor.
    Flera informanter framhåller emellertid att utbildningsdagar, kurstillfällen och
nätverksträffar i regi av MTM eller läns- och regionbiblioteken kan vara betydel-
sefulla och givande tillfällen för att såväl tillägna sig som utbyta kunskap kring
talböcker.302 En informant berättar exempelvis följande: 

Man får lite nos på nyheter förstås. Det kan vara sånt som kommer att komma, men inte riktigt
är på g än. Det är bra att vara lite förberedd. Men man kan också få frågor, man kanske upp-
täcker att man tror att man kan eller har koll på sånt som man inte visste många gånger och
ofta får man ju också tips från andra i publiken. Man pratar ju om det man lyssnar på. Även
om man inte känner varandra, så pratar man vid fikat och så där och det är ofta en källa till
både inspiration och information. Liksom jaha gör ni så? Det kanske man kan göra.303

I citatet framhålls tillfällena i termer av både ett inhämtande och delande av infor-
mation och kunskap om talböcker. Informanten berättar om hur tillfällena kan ge
möjlighet till att ta del av kommande nyheter på talboksfronten, att omvärldsbe-
vaka, och fördjupa sin kunskap om talböcker, men även om hur tillfällena kan
öppna för att under mer avslappnade former utbyta eller dela information och kun-

3 0 0  Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 26. 
3 0 1 McCaskill, K. & Goulding, A. (2001) ”English public library services and the Disability Discrimination
Act”, s. 204.
3 0 2 Intervju och transkription informant 1, 2, 3, 5, 6 7, 8 & 9.   
3 0 3 Intervju och transkription informant 1.
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skap om talboksarbete bibliotekspersonal emellan och inspireras i det fortsatta ar-
betet. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna tala om att biblioteksper-
sonalen i samband i samband med tillfällen som dessa ges tillträde till större tolk-
ningsgemenskaper kring talböcker, de sammanhang som ger kunskaper och insik-
ter om redskap.304 Vid tillfällena, som rör sig bortom den lokala eller kommunala
talboksverksamheten mot regional och nationell talboksverksamhet, skapas möj-
ligheter att både lära sig mer om och dela information och kunskap om talböcker.
Den svenska talboksmodellen och inte minst de statliga och regionala aktörernas
stödjande uppdrag, som beskrivits i bakgrundskapitlet, framkommer i detta. Be-
greppet loopingeffekter, utveckling av förståelser och mening kring redskap genom
aktiviteter  och  samspel, kan  också  användas  för  att  diskutera  tillfällena.305 Att
döma av beskrivningar som exempelvis citatet här ovan kan tillfällena förstås som
forum för just loopingeffekter kring talböcker. Genom dem ges tillfälle till att mö-
tas kring talböcker i termer av ett redskap och etablera och dela kunskap och me-
ning kring detta. 

I samband med lanseringen av tjänsten Egen nedladdning  berättar också flera
biblioteksanställda om informations- eller kurstillfällen, i regi av MTM eller läns-
och regionbiblioteken. Beträffande mer vardagsnära kontakter med MTM berättar
flera informanter om inlämningar av inläsningsförslag till myndigheten samt om
kontakter med myndigheten gällande tekniskt orienterade frågor. Flera informanter
anger emellertid att man inte har särskilt mycket kontakt med MTM.306 Ett par bib-
lioteksanställda berättar  även om hur de har kontaktat  myndigheten utan att  få
klarhet i de frågor som kontakten gav upphov till.307

Av bibliotekspersonalens beskrivningar framgår att kollegors kunskap, intres-
se och arbete med talböcker kan variera. Man berättar både om intresse, kunskap
och arbete med talböcker och tjänsten  Egen nedladdning och om mindre dito.308

Uppgifterna kan peka mot behov av kunskap om talböcker bland biblioteksperso-
nal vid folkbibliotek. Variationer gällande huruvida alla anställda är involverade i
arbetet med att registrera talboksläsare för tjänsten Egen nedladdning vid bibliote-
ken kan diskuteras i relation till  det sociokulturella perspektivets tankar om att
handlingar kan skilja sig åt mellan olika verksamheter.309 Sedan tjänsten lanserades
har olika handlingsmönster skapats inom olika lokala verksamheter. Flera infor-
manter berättar emellertid om genomförda eller planerade satsningar på att öka
och sprida kunskaper  kring talböcker  och inte  minst  nedladdning av talböcker
bland anställda vid biblioteken. Man berättar om informationstillfällen och work-
shops där talböcker och nedladdning av talböcker ställs i centrum.310 Begreppen
3 0 4 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 233f.
3 0 5 Säljö, R. (2013), Lärande och kulturella redskap, s. 233f.
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tolkningsgemenskaper och loopingeffekter diskuteras också i relation till detta. Ini-
tiativen skulle kunna förstås som satsningar på att etablera  loopingeffekter kring
inte minst nedladdning av talböcker bland biblioteksanställda. Utifrån tillfällena,
där man möts kring verksamhetens redskap, ska nya kunskaper, förhållningssätt
och vanor etableras vid biblioteken. På så sätt ska fler av anställda ta del av eller
bli en del av tolkningsgemenskapen kring talböcker. Initiativen kan till viss del ses
i relation till McCaskill och Gouldings diskussion om satsningar på anpassad tek-
nik som oanvändbara om inte anställda vid bibliotek ges möjlighet att lära sig att
använda dem.311 Flera informanter framhåller att satsningarna utifrån tankar om en
effektiv  och personaloberoende service  kring  talböcker.312 Initiativen  kan också
diskuteras i relation till Modigh och Svanbergs diskussion om en tidsmässigt ökad
integrering  av  personer  med  funktionsnedsättning  i  bibliotekssammanhang.  De
framhåller ökade och spridda kunskaper om anpassade medier bland biblioteks-
personal, där service gentemot personer med funktionsnedsättning framhålls i ter-
mer av en angelägenhet för alla anställda.313 Initiativen kan också sägas peka mot
en ambition om en talboksverksamhet som en integrerad och allas angelägenhet
och arbete. Kunskaper om inte minst nedladdning av talböcker ska etableras bland
alla anställda, alla ska kunna ge service kring detta. Här ryms en integrerad håll-
ning beträffande talboksverksamhet och service gentemot personer med läsned-
sättning i bibliotekssammanhang. Uppgifter om varierande kunskap och varierat
arbete med talböcker och tjänsten Egen nedladdning pekar emellertid mot en ännu
inte helt realiserad hållning och mot utvecklingsmöjligheter. Ett breddat talboks-
arbete, inte minst beträffande registreringstillfällen för tjänsten Egen nedladdning,
kan också rymma frågor om arbetsbelastning och kunskapsutbyte. En informant
berättar: 

Hela förra året var det bara jag som hade registrerar-inlogg så då fick jag ta alla, både barn och
vuxna, som kom och ville bli det. Nu är vi ju i alla fall flera, nu är det både jag, X och X som har
registrerar-inlogg, så då kan vi i alla fall dela upp det lite och prata mer om hur man gör. Men in -
nan har det varit jag och då har det också varit lite svårt när man inte har nån att bolla med  på sin
egen arbetsplats... Det har känts som lite obalans i arbetsbörda.314

Beskrivningen kan lyftas fram som ett exempel på att utmaningar kan uppstå då
bibliotekspersonal inte kan dela på vare sig arbete eller kunskap kring tjänsten
Egen nedladdning. Informanten talar om obalans i arbetsbörda och om utmaningar
då man på arbetsplatsen inte har någon kollega med vilken man kan utbyta erfa-
renheter om arbetet. Utsagan kan sägas ge ytterligare incitament till satsningar på
breddat talboksarbete.   

3 1 1 McCaskill, K. & Goulding, A. (2001) ”English public library services and the Disability Discrimination
Act”, s. 203 f.
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    De ovan diskuterade insatserna för att sprida kunskaper om nedladdning av
talböcker, som skulle kunna karaktäriseras som punktinsatser, kan avslutningsvis
diskuteras i relation till ett par informanters beskrivningar av ett lärande om tjäns-
ten Egen nedladdning och appen Legimus och förmedlingen av redskapen genom
ett kontinuerligt och praktiskt arbete. ”Det är väl en träningsfråga tycker jag, ju of-
tare man gör det desto mer lär man sig” anger en informant.315 ”… man är ju bättre
på det när man jobbar med det regelbundet och sen kommer det en tid då man inte
gjort det på ett tag och då är man vänta nu, hur ska jag lägga upp det här?” fram-
håller en annan. 316 I beskrivningarna framhålls kunskap och förtrogenhet med red-
skapen och dess förmedling skapas genom ett kontinuerligt och praktiskt arbete. I
ett återkommande och direkt eller handfast arbete med redskapen och förmedling-
en av dem utvecklas kunskap. 

Lustfyllt förmedlingsarbete och möten med talboksläsare 
 
I samband med diskussionen om registreringstillfällen för tjänsten Egen nedladd-
ning här ovan framkom tekniken inom talboksverksamheten som en inte sällan
mindre lustfylld aspekt av bibliotekspersonalens talboksarbete. Även i undersök-
ningens andra avsnitt,  Fysiska dimensioner  av talboksverksamhet,  framkom att
tekniken kring talböcker kan utgöra en mindre lustfylld aspekt av talboksarbete
bland bibliotekspersonal, då i form av nedladdning och förmedling av stora mäng-
der fysiska talbokstitlar som framhölls som en såväl tidskrävande som monoton
syssla.  Vad  framhåller  då  bibliotekspersonalen  som lustfyllda  aspekter  av  tal-
boksarbete? 
    I beskrivningarna av lustfyllda aspekter ställs förmedlingsarbete och möten med
blivande eller varande talboksläsare  i centrum. Flera informanter framhåller de
lustfyllda aspekterna av talboksarbete i termer av möta personer med läsnedsätt-
ning, förmedla talböcker och tjänster som Egen nedladdning och följa dem när de
tar del av dessa. Flera informanter berättar om möten med äldre personer som har
fått en läsnedsättning sent i livet och om lustfylld förmedling av talböcker så att de
fortsätta sin läsning genom ett annat medium än den tryckta boken.317 En annan in-
formant framhåller att det är lustfyllt att följa personer med läsnedsättning då de
får tillgång till bokvärlden.318 En informant framhåller samtal om litteratur med tal-
boksläsare som lustfyllt.319 En annan berättar om att det är lustfyllt att visa och ta
del av blivande talboksläsares möte med det stora utbud av talbokstitlar som åeter-
finns vid Legimus, och om att det är lustfyllt att förmedla titlar från samma utbud
via nedladdning vid biblioteket. Detta går igen hos en ytterligare informant som

3 1 5 Intervju och transkription informant 10.
3 1 6 Intervju och transkription informant 8
3 1 7 Intervju och transkription informant 3, 11, 14.
3 1 8  Intervju och transkription informant 12.
3 1 9 Intervju och transkription informant 6.

70



också beskriver det lustfyllda elementen i arbetet i termer av att förmedla utbudet
av talböcker vid  Legimus.  320 En informant berättar om registreringstillfällen för
tjänsten Egen nedladdning och om glädje när man vid sådana erfar att användare
upplever tjänsten som bra. Denne framhåller också att det kan vara stimulerande
att i samband med tillfällena visa talbokstitlar med ljud, text och bild via appen
Legimus.321 Flera informanter framhåller också den personliga kontakt som de me-
nar kan uppstå mellan talboksläsare och bibliotekspersonal och en av dem fram-
håller särskilt att man får mycket tillbaka av att arbeta gentemot personer med
läsnedsättning, detta utifrån upplevelser av att dessa uppskattar möjligheterna som
verksamheten har att erbjuda.322 Detta kan inte minst ses i relation till Copelands
resultat om uppskattning av biblioteksservice bland personer med funktionsned-
sättning.323 En informant berättar i sin tur om det lustfyllda med talboksarbete i ter-
mer av att arbeta uppsökande, bortom biblioteket, i syfte att informera om biblio-
tekets talboksverksamhet.324 
     Lustfyllda delar av talboksarbete framhålls i termer av förmedlingsarbete och
möten med verksamhetens användargrupp. Bibliotekspersonalen berättar om gläd-
je i samband med förmedlingsarbete gentemot blivande talboksläsare, som står i
begrepp att  utforska  eller  appropriera verksamhetens  redskap.  De berättar  om
glädje i samband med förmedlingsarbete gentemot etablerade talboksläsare, som
har approprierat verksamhetens redskap. De tekniska dragen i verksamheten, som
i uppsatsens inledning beskrevs som en förutsättning för talboksmediet verksam-
heten och som kan framhållas som den mindre lustfyllda aspekten av biblioteks-
personalens talboksarbete, tillskrivs en underordnad betydelse i skildringarna. Den
finns förvisso där, den gör sig gällande i litteraturen, åtkomstvägarna och läsverk-
tygen som förmedlas i arbetet inom verksamheten, men den ställs inte i centrum
då den bidrar till att lustfyllt förmedlingsarbete och lustfyllda möten. 
    I relation till uppsatsens fokus, nedladdning av talböcker, kan man fråga sig hur
inte minst förekomsten av möten mellan talboksläsare och bibliotekspersonal har
kommit att påverkas av etableringen av tjänsten Egen nedladdning, med hjälp av
vilken talboksläsare på egen hand kan handha sin litteraturförsörjning. I Balkens-
tig och Gyllanders uppsats om tjänsten Egen nedladdning framkommer att under-
sökningsdeltagarnas  biblioteksbesök  har  blivit  färre  sedan  de  började  använda
tjänsten.325 I denna undersökning framkommer dels resultat som går på tvärs Bal-
kenstig och Gyllanders resultat. Flera informanter framhåller kontakter och möten
med talboksläsare som, trots att de har registrerat sig för tjänsten, återkommer till
3 2 0  Intervju och transkription informant 2 & 11.
3 2 1 Intervju och transkription informant 8
3 2 2  Intervju och transkription informant 1, 3 & 6.
3 2 3 Copeland,  C.  (2011),  ”Library and  information  center  accessibility:  the  differently-able  patron's  per-
spective” , s.235.
3 2 4  Intervju och transkription informant 3. 
3 2 5 Balkenstig, J. & Gyllander, J. (2013), Talböcker och nedladdning – en studie om talboksanvändares an-
vändning av och uppfattning om nedladdning av talböcker, s. 33.
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biblioteken för lästips eller andra biblioteksaktiviteter.326 Ett par informanter berät-
tar också om kontakter med talboksläsare då problem uppstår i deras användning
av tjänsten Egen nedladdning och appen Legimus.327 Flera informanter vittnar ock-
så om fortsatta kontakter och möten med talboksläsare som inte intresserar sig för
tjänsten och som därför fortsätter att kontakta eller besöka verksamheten eller bib-
lioteken för lån av talböcker.328 Men liksom Balkenstig och Gyllanders  resultat
vittnar också flera biblioteksanställda om kontakter och möten med personer med
läsnedsättning i samband med registreringstillfällen för tjänsten Egen nedladdning
som inte följs av ytterligare kontakter eller besök vid biblioteken.329 Ett par infor-
manter gör då de talar om detta jämförelser med lån och läsning av ett annat bib-
lioteksmedium; E-böcker. Man berättar om och jämför talboksläsares användning
av tjänsten Egen nedladdning med e-boksläsares lån av e-böcker, en låntagarkate-
gori som man inte heller upplever sig ha särskilt mycket kontakt med eller möta i
någon större utsträckning vid biblioteken.330  
    Beskrivningarna kan ses i relation till förståelser av tjänsten Egen nedladdning
som av bibliotekspersonal i undersökningens inledande avsnitt, Tankemässiga di-
mensioner av talboksverksamhet, har gjorts gällande i termer av ett självständigt
agerande för personer med läsnedsättning vid val och lån av litteratur. Självstän-
digheten går igen i beskrivningar av talboksläsares användning av tjänsten, där in-
ledande kontakter inte följs av ytterligare kontakter eller biblioteksbesök. Beskriv-
ningarna pekar mot just ett självständigt agerande, ett oberoende handlande, kring
tjänsten och de talböcker som den ger tillgång till. Då tillgång har skapats för tal-
boksläsare  via  biblioteket  behöver  tjänsten  inte  involvera  ytterligare  kontakter
med bibliotekspersonal eller fler biblioteksbesök. För sådana talboksläsare behö-
ver  talboksverksamheten  vid  folkbibliotek  inte  nödvändigtvis  fungera  som en
samtalspartner beträffande litteratur eller teknik och inte heller som en plats att
återkomma till för lån av talböcker. Beskrivningarna kan emellertid väcka vissa
frågor gällande bibliotekens betydelse och relevans för personer med läsnedsätt-
ning, inte minst i en internetbaserad och digital samtid. Bland annat detta diskute-
ras utförligare i den följande slutdiskussionen.  

3 2 6 Intervju och transkription informant 3, 4 & 13.
3 2 7 Intervju och transkription informant 3 & 5.
3 2 8 Intervju och transkription informant 3, 4, 6, 7, 8 & 14. 

3 2 9 Intervju och transkription informant 2, 5, 8, 10, 11 & 12.

3 3 0 Intervju och transkription informant 12 & 14.
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Slutdiskussion

Uppsatsen har syftat till att undersöka talboksverksamhet vid folkbibliotek som fe-
nomen och detta utifrån ett särskilt fokus på hur den digitala utvecklingen, i form
av internetbaserad åtkomst till och nedladdning av talböcker, har kommit att göra
sig gällande inom verksamheten. Nedladdning av talböcker har diskuterats i ter-
mer av ett sociokulturellt redskap. Bibliotekspersonal har intervjuats för undersök-
ningen och tankemässiga, fysiska, kommunikativa och tidsmässiga dimensioner
av talboksverksamhet har särskilt beaktats. Följande frågeställningar formulerades
inför undersökningen: 

Vilka mål kopplar bibliotekspersonal vid folkbibliotek till talboksarbete samt vil-
ka syften upplever de i relation till lanseringen av tjänsten Egen nedladdning, med
hjälp av vilken talboksläsare kan ladda ner talböcker på egen hand?

Hur kan fysiska talböcker ta form vid folkbibliotek och hur har nedladdning av
talböcker påverkat arbete kring fysiska talböcker och dessa mediers betydelse?

Vilka mål kopplar bibliotekspersonal vid folkbibliotek till talboksarbete samt vil-
ka syften upplever de i relation till lanseringen av tjänsten Egen nedladdning, med
hjälp av vilken talboksläsare kan ladda ner talböcker på egen hand?

Hur kan fysiska talböcker ta form vid folkbibliotek och hur har nedladdning av
talböcker påverkat arbete kring fysiska talböcker och dessa mediers betydelse?

Vilken kommunikation återfinns  inom talboksverksamhet  vid folkbibliotek och
hur har nedladdning av talböcker kommit att göra sig gällande i dessa kommuni-
kativa aspekter av verksamheten? 
 
I relation till den första frågeställningen har talboksarbete bland bibliotekspersona-
len påvisats förmedla eller mediera mål om alla människors rätt till tillgång till lit-
teratur och läsupplevelser och bibliotekens förmedlande uppdrag beträffande tal-
böcker. Målen kan inte sällan kopplas till vad som kan karakteriseras som bredare
folkbiblioteksmässiga mål om läsfrämjande, tillgänglighet och demokrati. Syftet
med lanseringen av tjänsten  Egen nedladdning har skildrats utifrån förståelser om
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en ökad och förenklad åtkomst till litteratur för talboksläsare, ett självständigt age-
rande kring val och lån av litteratur för desamma samt i ett par fall även utifrån
tankar om en resurssnålare eller mer ekonomiskt sinnad talboksverksamhet. 
   Som svar på den andra frågeställningen har placeringar av fysiska talböcker i
bibliotekslokaler inte sällan påvisats ägnas tankar och handlingar i termer av syn-
liggörande, service och tillgänglighet kring talböcker samt talboksmediets samhö-
righet med andra biblioteksmedier, där det sistnämnda kan beskrivas som en inte-
grerad hållning gentemot mediet. Beträffande detta har en tidsmässig rörelse från
isolering mot ökad integrering synliggjorts i ett par fall. Fysiska talböcker har dis-
kuterats i termer av mer eller mindre medierande redskap, utifrån vilka talboksme-
diet och talboksverksamhet kan etableras och förmedlas i en rumslig bemärkelse.
Utvecklingsmöjligheter har också påvisats beträffande detta. Nedladdning av tal-
böcker har påvisats ge bäringar på ett flertal av bibliotekspersonalens handlingar
eller sysslor kring talboksmediet, som har kommit att påverka utbud, service, me-
diehantering och förvärv inom verksamheten. Fysiska talboksupplagor har, i en tid
då talboksläsare bland annat erbjuds nedladdning av talböcker via tjänsten  Egen
nedladdning, påvisats kunna ha en praktisk betydelse inom verksamheten, som ett
medium för lån och läsning, men också kunna verka på en symbolisk nivå där me-
dierna fungerar som en synliggörare av talboksmediet och dess verksamhet och
verkar som redskap för bibliotekspersonalen att hålla i och tala utifrån. Här märks
också tendenser till olika betydelser av mediet inom olika åldersrelatderade delar
av verksamheten. 
     I relation till den tredje och sista frågeställningen har förmedling av talböcker
diskuterats i vid bemärkelse. En nätverksbetonad förmedling kring talböcker har
bland annat påvisats, där utvecklingsmöjligheter också synliggjorts. Ett  spontant
av bibliotekspersonalen praktiserat förmedlingsarbete, som tar form i mötet med
personer som potentiellt kan ha en läsnedsättning, har även påvisats, vilket liknats
vid en naturaliserad användning av talboksmediet som redskap. Intresse inför att
pröva, eller  appropriera, nedladdning av talböcker, i bemärkelsen tjänsten  Egen
nedladdning och appen  Legimus, bland talboksläsare har också beaktats. Beträf-
fande  detta  har  äldre  etablerade  talboksläsare  inte  sällan  påvisats  uttrycka  ett
mindre intresse inför tjänsten och appen, men undersökningen har också påvisat
exempel på hur man vid bibliotek kan arbeta med nedladdning av talböcker gent-
emot denna kategori av läsare. Registreringstillfällen för tjänsten  Egen nedladd-
ning, där appen Legimus också kan förmedlas, har i sin tur diskuterats i termer av
en loopingeffekt som kan rymma vissa utmaningar. Teknik har bland annat fram-
kommit som en möjlig utmaning i samband med tillfällena, vilket också kan utgö-
ra  en mindre lutfylld aspekt av bibliotekspersonalens talboksarbete. Informations-
och kunskapsinhämtning vid talboksarbete har också beaktats. Talboksproducen-
ter, som MTM, har framhållits som dominerande beträffande detta och studieda-
gar, kurstillfällen och nätverksträffar, i regi av MTM och läns- eller regionbiblio-
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teken, har också framhållits som tillfällen som kan vara betydelsefulla för att både
inhämta och dela kunskap om talböcker bland bibliotekspersonal. Undersökningen
har också pekat mot varierande kunskaper om talböcker bland biblioteksanställda
samt variationer kring huruvida alla anställda vid biblioteken som informanterna
verkar vid arbetar med förmedling av tjänsten Egen nedladdning. Satsningar på att
öka och sprida kunskaper om inte minst nedladdning av talböcker bland bibliotek-
sanställda har också synliggjorts och diskuterats i termer av integrering av talboks-
verksamhet i bibliotekssammanhang. Förmedlingsarbete inom verksamheten och
möten  med  talboksläsare  har  avslutningsvis  framkommit  som  den  lustfyllda
aspekten av bibliotekspersonalens talboksarbete. Graden av möten och kontakter
mellan bibliotekspersonal och talboksläsare vid folkbibliotek har till viss del påvi-
sats kunna påverkas av lanseringen av tjänsten Egen nedladdning.
    I den följande diskussionen är tanken att vidare diskutera några av undersök-
ningens huvudsakliga resultat utifrån tre teman; plats, teknik och litteraturförmed-
ling. I relation till dessa teman beaktas särskilt ett antal verksamhetsmässiga möj-
ligheter och utmaningar vad gäller talboksverksamhet vid folkbibliotek. Vidare be-
hov av fortsatt forskning på området pekas också ut.  

Talboksverksamhet som plats

Nedladdning av talböcker kan väcka ett antal platsmässiga frågor i relation till tal-
boksverksamhet vid folkbibliotek. Vad händer exempelvis med och vid platsen för
verksamheten,  biblioteken,  i  en digital  och nedladdningsbar  tid?  Vad för  slags
plats utgör talboksverksamhet vid folkbibliotek av idag?
    Undersökningen har påvisat att nedladdning av talböcker vid bibliotek har öpp-
nat  upp  för  nya  handlingsmöjligheter  för  bibliotekspersonalen,  som bland  har
följts av ett breddat utbud, en effektivare service och förändrade förvärvspraktiker
kring talböcker. Man skulle kunna tala om att man vid platsen för verksamheten,
biblioteken, har fått tillgång till en ytterligare plats, en digital sådan, i form av Le-
gimus.  Utifrån användningen av denna tillgång kan möjligheter till en mer platso-
beroende talboksverksamhet sägas ha öppnats upp vid biblioteken. Där önskemål,
tillstånd och resurser vid denna kan hanteras utifrån nedladdning från Legimus. Då
tjänsten Egen nedladdning lanserades kom den digitala platsen Legimus också att
öppnas upp för verksamhetens användare – talboksläsarna. Bibliotekspersonalen
har bland annat påvisats koppla tankar om en ökad och förenklad åtkomst till tal-
böcker för personer med läsnedsättning till syftet med lanseringen av tjänsten. Vil-
ket  går i  linje  med Balkenstig och Gyllanders  undersökning om talboksläsares
uppfattningar om och användning av tjänsten.331 Utifrån tjänsten har nya hand-

3 3 1 Balkenstig, J. & Gyllander, J. (2013), Talböcker och nedladdning – en studie om talboksanvändares an-
vändning av och uppfattning om nedladdning av talböcker, s. 33.

75



lingsmöjligheter öppnats upp talboksläsare, där deras litteraturtillgång kan beskri-
vas som ökad, mer direkt, men också oberoende av platsen för talboksverksamhe-
ten, i bemärkelsen de fysiska biblioteken. Sedan tillgång till tjänsten har skapats
vid platsen för verksamheten, biblioteken, är deras litteraturförsörjning inte längre
villkorad av denna plats. I ett större perspektiv kan talboksläsares användning av
tjänsten  Egen nedladdning och deras oberoende i relation till  verksamheten vid
biblioteken väcka tankar om ansvarsfördelningen inom den svenska talboksmodel-
len där staten, MTM, innehar ett produktionsuppdrag och biblioteken ett förmed-
lande dito. En effektivare förmedling av exempelvis tjänsten Egen nedladdning
skulle kunna göras gällande genom att förmedlingen förläggs till MTM och inte
biblioteken, inte minst utifrån tankar om att talboksläsare som använder tjänsten
kanske snarare kan koppla sin biblioteksanvändning till MTM och Legimus än till
den lokala platsen för talboksverksamheten – folkbiblioteket. Samtidigt har under-
sökningen diskuterat förmedling av talböcker vid folkbibliotek, däribland en nät-
verksbetonad förmedling som kan rymma utvecklingsmöjligheter och där närheten
till biblioteket som plats, för information och kunskap om redskapen, inte minst
utifrån ett  sådant arbetssätt  kan framhållas som betydelsefull.  Där återfinns ett
starkt skäl för ett vidhållande vid modellens rollfördelning. I ett bibehållet förmed-
lingsuppdrag ryms också möjligheter till existensberättigande och meningsskapan-
de för talboksverksamheten vid folkbibliotek i en digital tid, där arbetet vid plat-
sen för verksamheten till stor del kan kretsa kring förmedling av tillgång till en an-
nan och digital plats.

 I ett längre tidsperspektiv och vid platsen för verksamheten, biblioteken, har
även övergången från talböcker i kassettform till talböcker på skivor samt ned-
laddning av talbokstitlar från Legimus framkommit i termer av en effektivare och
skonsammare  mediehantering.  Hantering  av  fysiska  medier  har  också  påvisats
kunna minska utifrån talboksläsares användning av tjänsten  Egen nedladdning,
men hantering av medier, i form av nedladdning av talbokstitlar för förmedling i
fysisk form, kan också fortsatt kräva tid och framhållas som en mindre stimuleran-
de aspekt av bibliotekspersonalens talboksarbete. Detta rymmer såväl möjligheter
som utmaningar för verksamheten. Det kan finnas utrymme för ett varningens ord
beträffande alltför snabba tankar på en mindre resurskrävande verksamhet utifrån
lanseringen av tjänsten  Egen nedladdning.  Förmedling av fysiska talböcker har
påvisat som bärande för en del talboksläsares litteraturtillgång och för ett av bibli-
otekspersonalens kommunicerade mål med verksamheten – alla människors rätt
till tillgång till litteratur och läsupplevelser. En del talboksläsares litteraturbehov
kan i dagsläget inte tillgodoses utan denna förmedling och den mediehantering
som ovillkorligen följer av denna. Det påvisade intresset inför tjänsten Egen ned-
laddning och appen Legimus, inte minst bland unga talboksläsare som skulle kun-
na förstås som framtidens talboksläsare, kan samtidigt peka mot att hantering av
fysiska medier inom verksamheten torde kunna minska allt mer i ett längre tids-

76



perspektiv. Arbetstidsbesparande möjligheter kan då öppnas upp inom verksamhe-
ten. För den fortsatta utvecklingen av verksamheten bör det emellertid framhållas
som betydelsefullt att sådan frigjord tid återinvesteras i verksamheten. Tiden skul-
le exempelvis kunna förläggas till ett ökat nätverksbetonat och mer uppsökande
förmedlingsarbete kring talböcker, vilket i undersökningen har framkommit som
en aspekt av verksamheten som kan lida av tidsbrist och rymma utvecklingsmöj-
ligheter. Sådant arbete kan av denna anledning också framhållas som en utmaning
inom verksamheten. Ytterligare och mer närgångna studier om tidseffektiva och
verksamma arbetsmetoder kring förmedling av talböcker vore av samma anled-
ning av intresse. Undersökningen har också diskuterat placeringar av fysiska tal-
böcker i termer av ett medierande redskap, som kan användas för att etablera tal-
böcker och talboksverksamhet i en rumslig mening vid bibliotek, som kan verka
mer eller mindre medierande vid platsen för verksamheten, biblioteken, och rym-
ma utvecklingsmöjligheter. Frigjord tid skulle också kunna förläggas till vidare ar-
bete med frågor kring detta, inte minst utifrån den symboliska betydelse som fysis-
ka talböcker kan ha idag och kring vidareutveckling av strategier och koncept om
hur inte minst nedladdning av talböcker rent rumsligt kan gestaltas, kommuniceras
och förmedlas vid platsen för verksamheten.    

 I relation till tjänsten Egen nedladdning har undersökningen påvisat att bibli-
oteken fortfarande kan utgöra en betydelsefull plats för talboksläsare, för lån av
talböcker,  stöd i  användningen av tjänsten och andra biblioteksaktiviteter,  men
även påvisat att talboksläsare många gånger inte kontaktar eller besöker bibliote-
ken sedan de har fått tillgång till tjänsten. Det sistnämnda går i linje med Gyllan-
der och Balkenstig resultat om minskade biblioteksbesök bland talboksläsare och
användare av tjänsten.332 Detta kan å ena sidan betraktas som ett led i en relativt gi-
ven utveckling. Varför ska talboksläsare ägna tid åt biblioteksbesök om detta inte
är avhängigt  litteraturtillgången och potentiellt  utgör den enda anledningen till
biblioteksbesök? I undersökningen har resultatet också diskuterats i relation till de
tankar om självständighet som bibliotekspersonalen har påvisats koppla till syftet
med lanseringen av tjänsten. Resultaten pekar mot att användningen av redskapet
tjänar detta syfte. Å andra sidan pekar resultatet mot en möjlig utmaning för tal-
boksverksamheten vid folkbibliotek.  Av vilka anledningar återkommer inte tal-
boksläsare eller personer med läsnedsättning till den plats där de har fått tillgång
till tjänsten? Av vilka orsaker återfinns inte något som attraherar dem vid platsen?
Ytterligare och användarorienterade undersökningar skulle krävas för att besvara
dessa frågor. Här kan frågorna emellertid diskuteras i termer av vilka mervärden
som talboksverksamhet vid folkbibliotek idag kan skapa för talboksläsare, då för-
medling av medier inte nödvändigtvis behöver utgöra det primära, och hur biblio-
teken på så vis kan utvecklas till relevanta och intressanta platser för användar-

3 3 2 Balkenstig, J. & Gyllander, J. (2013), Talböcker och nedladdning – en studie om talboksanvändares an-
vändning av och uppfattning om nedladdning av talböcker, s. 33.
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gruppen att ta del av. Detta kan framhållas som en möjlighet för verksamheten;
Skapande av mervärden för talboksläsare vid folkbibliotek i en digital tid. Utma-
ningen gäller naturligtvis inte enbart talboksverksamhet vid folkbibliotek av idag.
Den spänner också över institutionens verksamhet i stort, satt i relation till den in-
formationsteknologiska utvecklingen. Detta kan i sin tur framhållas som en möj-
lighet för talboksverksamheten, vad gäller att ansluta sig till en bredare biblioteks-
utmaning och ta del av diskussioner och strategier som utvecklas kring denna.   

Talboksverksamhet som teknik

Nedladdning av talböcker kan också väcka ett flertal teknikorienterade tankar om
talboksverksamhet. Nedladdning av talböcker utgör i sig ett mycket tekniskt präg-
lat redskap och i uppsatsens inledning framhölls också teknik som en förutsättning
för talboksmediets och talboksverksamhetens existens. Även beträffande tekniken
inom verksamheten kan ett antal verksamhetsmässiga möjligheter och utmaningar
framhållas.

Undersökningen har bland annat påvisat att bibliotekspersonalen kan koppla
tankar om ett självständigt agerande för talboksläsare till tjänsten Egen nedladd-
ning. Appen Legimus har även påvisats i termer ett redskap som kan öppna upp
för rörlighet och en kombination av aktiviteter i samband med talboksläsning. Det
sistnämnda går i linje med Lundhs resultat om den digitala teknikutvecklingen och
användningen av mindre uppspelningsmedier bland unga talboksläsare.333 Intresse
och användning av tjänsten Egen nedladdning och appen Legimus bland talboks-
läsare har även diskuterats i relation till Copelands diskussion om att teknik kan
verka möjliggörande för personer som besitter intresse och kunskap om sådan.334

Genom den digitala teknikutvecklingen inom talboksområdet, där nedladdning av
talböcker och talboksläsning via applikationer utgör två landvinningar,  har nya
möjligheter öppnats upp för verksamhetens målgrupp, vad gäller åtkomst till och
läsning av talböcker. Dessa möjligheter kan också framhållas som möjligheter för
verksamheten vid biblioteken, på så sätt att de kan tas tillvara och göras gällande,
inte minst i  mötet  med verksamhetens målgrupp; Personer med läsnedsättning.
Möjligheterna som tekniken idag erbjuder kan ges utrymme, betonas eller fram-
hållas i samband med förmedlingsarbete inom verksamheten. Inte minst självstän-
digheten i relation till tjänsten  Egen nedladdning kan framhållas som en nästan
emanciperande kraft som kan vara betydelsefull att ta fasta på och arbeta vidare
med, exempelvis i mötet med unga personer med läsnedsättning som ska introdu-
ceras till talboksläsning.

3 3 3 Lundh, A. (2013), Talande böcker och läsande barn, s. 33f.
3 3 4 Copeland,  C.  (2011),  ”Library and  information  center  accessibility:  the  differently-able  patron's  per-
spective”, s. 233.
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      Undersökningen har även påvisat att teknik kan fungera som ett hinder för en
del talboksläsare, inte sällan äldre sådana, vad gäller att närma sig nedladdning av
talböcker, tjänsten Egen nedladdning och appen Legimus, och ta del av de möjlig-
heter som kommer med redskapen. Bristande intresse, bristande kunskap om och
tillgång till den teknik som krävs för användning av redskapen har påvistas. Un-
dersökningen har emellertid också påvisat exempel på hur man inom talboksverk-
samheten vid folkbibliotek kan arbeta gentemot äldre personer med läsnedsättning
och etablera kunskap, mening och materiella förutsättningar kring nedladdning av
talböcker  och digital  teknik.  Att  skapa intresse inför  nedladdning av talböcker
bland talboksläsare som inte uttrycker ett eget eller spontat sådant kan lyftas fram
och förstås som utmaning för verksamheten vid folkbibliotek. Att skapa sådant in-
tresse behöver inte heller utgöra något självändamål för verksamheten. Att döma
av undersökningen återfinns dock möjligheter till  utförligare arbete beträffande
detta. Sådant arbete torde rimligen förstås utifrån de tidsmässiga och ekonomiska
resurser de kan komma att ta i anspråk. Betydelsen av arbetet kan emellertid fram-
hållas i relation till diskussioner om digital delaktighet och digitalt utanförskap.
Här skulle verksamheten kunna axla en betydelsefull uppgift beträffande att uti-
från talböcker tillhandahålla kunskap och mening kring digital teknik och tillhan-
dahålla materiella förutsättningar för nedladdning av talböcker, ett tillhandahållan-
de som skulle kunna verka utjämnande. Inte minst gentemot äldre it-ovana perso-
ner. Med sådant arbete öppnas också möjligheter inför att koppla eller ansluta tal-
boksverksamheten till  denna bredare folkbiblioteksfråga om digital  delaktighet.
Där kan finnas utrymme för bredare eller mer omfattande anslag inom verksam-
heten, som i förlängningen kan diskuteras och förstås i termer av deltagande och
demokrati.   
    Undersökningen har även påvisat att tekniken inom verksamheten kan vålla ut-
maningar för bibliotekspersonalen i samband med registreringstillfällen för tjäns-
ten Egen nedladdning och förmedling av appen Legimus och att tekniken kan ut-
göra en mindre lustfylld aspekt av personalens talboksarbete. Utmaningarna, som
kan kretsa kring såväl materiella förutsättningar som upplevelser av teknikkom-
petens, har diskuterats i relation till den svenska talboksmodellen och biblioteks-
personalens uppdrag som förmedlare inom denna. Förmedlingsuppdraget bör ock-
så framhållas i denna slutdiskussion. Redskap som tjänsten Egen nedladdning och
appen Legimus ska förmedlas vid talboksverksamheten vid folkbibliotek och det
är också till  denna verksamhet som användare av redskapen ska vända sig för
stöd. Att förmedlingsarbetet fungerar väl kan inte minst beskrivas som betydelse-
fullt då det utgör startpunkten för och det första mötet med redskapen för talboks-
läsare eller personer med läsnedsättning. Fortsatt utveckling av Legimus, både i
webb- och appform, från MTM:s sida, kan framhållas som betydelsefullt för verk-
samhetens fortsatta förmedlingsarbete. Fortsatta satsningar på kompetensutveck-
ling, där undersökningen bland annat har synliggjort att kurstillfällen, utbildnings-
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dagar och nätverksträffar i regi av MTM och läns- och regionbiblioteken kan vara
betydelsefulla tillfällen för att inhämta och dela kunskap om talböcker bland bib-
liotekspersonal, bör också framhållas. Sådana tillfällen skulle kunna förstås som
en möjlig utmaning inom verksamheten vid bibliotek, utifrån de tids- och perso-
nalresurser de tar i anspråk, men bör framhållas som angelägna möjligheter för ar-
betet inom verksamheten, inte minst i relation till att förmedlingsuppdraget idag
utspelar sig en digital och av denna anledning också föränderlig miljö. Förmed-
lingsuppdraget  kring tjänsten  Egen nedladdning och appen  Legimus kan också
framhållas som ställande såväl tekniska som pedagogiska krav på biblioteksperso-
nalen. Undersökningens resultat om att MTM kan verka som en relativt avlägsen
instans  för  verksamheten  vid  folkbibliotek  i  mer  vardagliga  sammanhang kan
framhållas som en utmaning för såväl myndighet som bibliotek. Ett vidare arbete
beträffande plattformar eller sammanhang för informations- och kunskapsutbyte
parterna emellan kan beskrivas som en angelägen möjlighet för verksamheten vid
folkbibliotek, men också för myndigheten, då talboksarbete vid folkbibliotek av
idag till stor del kan kretsa kring förmedling av redskap som myndigheten har ut-
vecklat; Tjänsten Egen nedladdning och appen  Legimus. För välfungerande för-
medling på lokal biblioteksnivå krävs goda förutsättningar.  

Talboksverksamhet som litteraturförmedling  

I uppsatsens inledning framhölls talboksverksamhet som en litteraturförmedlande
verksamhet gentemot personer med läsnedsättning. I bakgrundskapitlet beskrevs
verksamhetens långa anor. I undersökningen har Modigh och Svanbergs diskus-
sion om en med tiden ökad integrering och normalisering av personer med funk-
tionsnedsättning i bibliotekssammanhang också framhållits vid ett flertal tillfäl-
len.335 Även beträffande litteraturförmedling och integrering kan ett antal verksam-
hetsmässiga möjligheter och utmaningar diskuteras.
     Undersökningen har påvisat att bibliotekspersonalen inte sällan kopplar tal-
boksarbete till mål om alla människors rätt till tillgång till litteratur och läsupple-
velser, som kan framhållas i relation till vad som kan karakteriseras som bredare
mål om läsfrämjande, tillgänglighet och demokrati vid folkbibliotek. Verksamhe-
tens förmedlande uppdrag beträffande talböcker har också framhållits. Placeringar
av fysiska talboksupplagor har bland annat också diskuterats i termer av ett synlig-
görande och service kring talboksmediet, samt en integrerad hållning, där mediet
kan bindas till och placeras tillsammans med andra biblioteksmedier. Ett par ex-
empel på en tidsmässig och bokstavlig rörelse från isolering mot ökad integrering
har också påvisats beträffande fysiska medier. Resultaten kan framhållas i relation
till verksamhetens litteraturförmedlande ansats och beskrivas som möjligheter för

3 3 5 Modigh, B och Svanberg, M. (2000), ”Från social verksamhet till uppsökande till?”, s.20f.
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verksamheten, vad gäller att utifrån såväl mål och medier synliggöra och betona
den betydande litteraturförmedlande grunden för verksamheten, och lyfta den i re-
lation till folkbibliotekens omfattande uppdrag beträffande läsfrämjande, tillgäng-
lighet och demokrati. Resultaten pekar mot hur detta kan göras gällande på så väl
teoretisk som praktisk nivå, både i tanke och rum. Här kan också många utveck-
lingsmöjligheter sägas återfinnas, inte enbart vad gäller att uppmärksamma bety-
delsen av satsningar på talboksverksamhet för personer med läsnedsättning, utan
också beträffande vidare arbete med hur olika nivåer av verksamheten kan skär-
skådas och ges utrymme att inspirera och korsbefrukta varandra. Sådant arbete bör
inte minst framhållas som betydelsefullt i relation till tillgänglighet, inkludering
och bemötande av personer med läsnedsättning i bibliotekssammanhang. 
    Nedladdning av talböcker kan också diskuteras i relation till detta. Undersök-
ningen har påvisat att nedladdning av talböcker vid bibliotek har lett till ett ökat
utbud och en snabbare service kring mediet, dit också talboksläsares egna och di-
rekta tillgång till talböcker via tjänsten Egen nedladdning kan fogas. Men under-
sökningen har också påvisat att mediet rymmer vissa aspekter som påverkar dess
förmedling. Det upphovsrättsliga reglerna som enbart möjliggör lån och läsning av
mediet för personer med läsnedsättning, har framkommit som en möjlig utmaning
vid exponering av fysiska talböcker och i samband med förmedling av tjänsten
Egen nedladdning. Utmaningen kan  beskrivas som direkt avhängig mediets be-
skaffenhet och som svår att kringgå. Produktionstider på talböcker har också påvi-
sats som en utmaning inom verksamheten, vilket går i linje med tidigare under-
sökningar på området.336 Detta kan framhållas som en allvarligare, men också mer
påverkbar verksamhetsmässig utmaning. Produktionstider kan inte minst diskute-
ras i relation till frågor om litteraturförmedling och integrering av personer med
läsnedsättning i bibliotekssammanhang. Utifrån talböcker skapas tillgång till litte-
ratur för personer med läsnedsättning, men det utgör en tillgång som kan rymma
dröjsmål. I jämförelse med personer som tillägnar sig tryckt text kan personer med
läsnedsättning inte alla gånger erbjudas en likvärdig service kring litteratur vid
folkbibliotek.  Detta  rymmer  en  villkorsmässig  utmaning för  verksamheten  vid
bibliotek, men också för landets talboksproducerande aktörer. 
   Undersökningens resultat om förmedlingsarbete och möten med talboksläsare
som de lustfyllda elementen av bibliotekspersonalens talboksarbete kan samtidigt
göras gällande. Det lustfyllda förmedlingsarbetet kan framhållas som en kanske
given, men inte desto mindre viktig möjlighet för verksamheten att ta tillvara på
och utgå ifrån, inte minst utifrån ett fokus på litteraturen som personer med läs-
nedsättning kan tillägna sig via talboksmediet. Utifrån ett sådant orientering kan 
exempelvis ett alltför stort teknikfokus inom teknikpräglad verksamhet undvikas.
Detta kan inte minst ses i relation till resultaten om att teknik kan verka försvåran-

3 3 6 MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter (2014), Markör Marknad och Kommunikation AB s.21. &
Börjesson, L. (2014), Äppelhyllevardag, s. 29. 
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de för en del talboksläsare vad gäller nedladdning av talböcker, exempelvis an-
vändning av tjänsten Egen nedladdning. Teknik har också framhållits som en inte
sällan mindre stimulerande aspekt av bibliotekspersonalens talboksarbete. Ett fo-
kus på litteratur i samband med talboksverksamhet kan också framhållas som be-
tydelsefullt då verksamheten av idag till stor del kan kretsa kring förmedling av
nedladdning av talböcker, som tjänsten  Egen nedladdning  och appen  Legimus. I
relation till detta kan det framhållas som betydelsefullt att inte förlora fokus på
den litteratur som nedladdningen ger åtkomst till. 
     Utifrån ett betonande av litteraturen inom verksamheten öppnas också möjlig-
heter inför att synliggöra och tydliggöra att text kan komma i många former, såväl
i ljud som i tryck, och inta ett integrerande förhållningssätt gentemot personer med
läsnedsättning i bibliotekssammanhang. Undersökningen har påvisat en inte sällan
spontan förmedling av talböcker bland bibliotekspersonal, som sker i mötet med
personer som potentiellt kan ha en läsnedsättning. Detta har liknats vid en natura-
liserad användning av talboksmediet som redskap och diskuterats  i  relation till
Lundhs diskussioner om förståelser  av talböcker  som ett  självständigt  medium
och som en form av kompensation för läsning av tryckt text bland unga talbokslä-
sare.  Där  Lundh  också  påvisar  en  tendens  om att  talböckers  kompensatoriska
funktion kan betonas i ungas sociala och institutionella sammanhang.337 Biblioteks-
personalens praktik har till viss del kopplats till den förstnämnda förståelsen. På
grund av materialets beskaffenhet har temat emellertid enbart tangerats i och fler
och fördjupade undersökningar av synsätt och attityder gentemot talböcker bland
bibliotekspersonal vore av intresse, inte minst utifrån ett fokus på litteraturförmed-
ling och bemötande av personer med läsnedsättning. Detta vore bland annat givan-
de att undersöka vidare utifrån diskussioner om ett vidgat textbegrepp, ett begrepp
som inte sällan görs gällande i folkbibliotekssammanhang av idag. 
    Avslutningsvis, undersökningen har också påvisat att kunskap om talböcker kan
variera bland bibliotekspersonal och variationer beträffande huruvida alla anställ-
da arbetar med tjänsten  Egen nedladdning. Insatser för att bredda kunskaper om
talböcker, inte minst nedladdning av talböcker, bland biblioteksanställda har också
framkommit. Det sistnämnda har diskuterats i termer av integrering av talboks-
verksamhet vid folkbibliotek, där verksamheten fungerar som ett gemensamt arbe-
te och ansvar för all personal. Variationer beträffande kunskap och arbete pekar
emellertid mot att utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Ett par informanters be-
skrivningar av ett lärande kring nedladdning av talböcker och förmedling av det-
samma genom ett praktiskt och kontinuerligt arbete med detta kan framhållas som
pekande mot  vikten  av  kontinuerliga  kompetensutvecklingsinsatser  för  genom-
slagskraft kring ett breddat talboksarbete, där arbetet även kan omfatta anställda
som kanske inte dagligen arbetar med talböcker. Ett gemensamt arbete med ned-
laddning av talböcker och talboksverksamhet, där all personal engageras och är

3 3 7 Lundh, A. (2013), Talande böcker och läsande barn, s. 34f.

82



delaktig, kan inte minst beskrivas som en betydelsefullt möjlighet vad gäller lik-
värdig litteraturförmedling och likvärdig service för alla biblioteksbesökare, oav-
sett läsnedsättning eller ej. Sådant arbete kan lägga grunden för ett gott bemötande
och gott förmedlingsarbete gentemot alla biblioteksbesökare, oavsett vilket medi-
um deras läsning sker igenom och oavsett vilka åtkomstvägar och läsverktyg som
används för läsningen. 
    Fortsatta undersökningar av kunskapsbehov och förmedlingsarbete inom tal-
boksverksamhet  vid  folkbibliotek  vore  av  intresse.  Beträffande kunskapsbehov
vore mer fokuserade studier om biblioteksanställdas möjligheter till omvärldsbe-
vakning inom talboksområdet vara av intresse. Talboksverksamhet präglas av en
pågående teknikutveckling och ett  ständigt  föränderligt  digitalt  medielandskap.
Med detta följer lansering av nya redskap inom verksamheten, som öppnar nya
möjligheter för verksamhetens användargrupp men som också ställer nya krav på
verksamhetens personal. Enbart under de senaste decennierna har talboksverksam-
het vid folkbibliotek rört sig från trassliga kassettband till egna nedladdare.
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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar talboksverksamhet vid folkbibliotek. Uppsatsen centre-
ras kring ett fokus på nedladdning av talböcker syftar till att undersöka talboks-
verksamhet som fenomen, där tankemässiga, fysiska, kommunikativa och tidsmäs-
siga dimensioner av verksamheten beaktas. Undersökningen baseras på intervjuer
med bibliotekspersonal och på ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv, där ned-
laddning av talböcker förstås i termer av ett sociokulturellt redskap.

Undersökningen påvisar att bibliotekspersonalen inte sällan kopplar talboksar-
bete till mål om alla människors rätt till tillgång till litteratur och läsning och bib-
liotekens förmedlande uppgift beträffande detta, där detta inte sällan kan knytas
till bredare folkbiblioteksmässiga mål. Lanseringen av tjänsten Egen nedladdning
kan förstås utifrån tankar om en ökad och effektivare tillgång till litteratur för tal-
boksläsare, som en möjlighet till ett självständighet agerande för desamma samt i
termer av ekonomi. Fysiska talböcker påvisas kunna fungera som ett  mer eller
mindre medierande redskap att tänka och agera kring för att etablera och förmedla
talboksverksamhet i en rumslig bemärkelse. Nedladdning av talböcker har påvi-
sats påverka ett flertal av bibliotekspersonalens sysslor eller handlingar kring tal-
böcker, som givit  bäringar på utbud, service, mediehantering och förvärv inom
verksamheten. Fysiska talböcker påvisas kunna fungera som ett praktiskt använt
redskap inom verksamheten, men också som ett symboliskt sådant. Undersökning-
en behandlar också förmedling av talböcker och diskuterar också möjligheter i re-
lation till tjänsten Egen nedladdning och appen Legimus och intresse bland perso-
ner med läsnedsättning eller  talboksläsare inför dessa,  där äldre etablerade tal-
boksläsare inte sällan påvisas kommunicera ett mindre intresse. Registreringstill-
fällen för tjänsten Egen nedladdning och möjliga utmaningar vid sådana beaktas
också och likaså informations- och kunskapsinhämtning bland bibliotekspersonal i
samband med talboksarbete. Förmedlingsarbete och möten med personer med läs-
nedsättning eller talboksläsare framhålls som de lustfyllda aspekterna av bibliotek-
spersonalens talboksarbete och lanseringen av tjänsten Egen nedladdning kan till
viss del påverka graden av sådana möten. 
     Uppsatsen avrundas med en slutdiskussion där talboksverksamhet vid folkbib-
liotek diskuteras utifrån temana plats, teknik och litteraturförmedling, där verk-
samhetsmässiga möjligheter och utmaningar beträffande detta skisseras. 
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Bilaga intervjuguide.

Intervjuguide

Hur länge har du arbetat med talböcker?

Berätta om hur det gick till när tjänsten Egen nedladdning infördes på biblioteket?

Uppstod några frågor/diskussioner inför att tjänsten skulle införas? 

Hur introducerades ni i personalgruppen till tjänsten?

Vad skulle du säga är målet med bibliotekets arbete med talböcker?

Vilket syfte upplever du att införandet av tjänsten Egen nedladdning har haft?

Vilka förväntningar hade du på införandet av tjänsten Egen nedladdning? Infriades
dina förväntningar?

Hade du några farhågor inför införandet av tjänsten? Om ja, i så fall vilka?

Hur upplever du att det fungerar att arbeta med tjänsten Egen nedladdning?

Hur upplever du att det fungerar att arbeta med appen Legimus? Styrkor/svaghe-
ter?

När skulle du säga att du arbetar med att förmedla talböcker?

Samarbetar ni med någon eller några kring talböcker?

Hur marknadsför ni talböcker? Hur upplever du att marknadsföringen fungerar?

Hur upplever du att användare kommer i kontakt med talböcker och tjänsten Egen
nedladdning? 
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Hur introducerar biblioteket blivande användare till Egen nedladdning? Hur upp-
lever du att detta fungerar? Kan introduktionen rymma några särskilda utma-
ningar?   

Hur upplever du att tjänsten har tagits emot av bibliotekets talboksläsare? Har bib-
lioteket nått nya talboksläsare genom tjänsten? Hur skulle du i så fall beskriva
dessa? 

Hur skulle du beskriva kontakten med användare av Egen nedladdning?

I mötet med talboksanvändare på biblioteket, hur upplever du att det fungerar att
möta deras förväntningar, behov och önskemål vad gäller talböcker? Har detta
förändrats sedan tjänsten Egen nedladdning infördes? 

Hur skulle du beskriva ditt arbete med talböcker och Egen nedladdning? När kan
det vara roligt och lustfyllt att arbeta med detta? När kan det vara mindre ro-
ligt och lustfyllt med detsamma?

Hur har ni organiserat arbetet med talböcker och Egen nedladdning på biblioteket?

Hur kommer det sig att du arbetar med talböcker och Egen nedladdning?

Hur upplever du ditt arbete med talböcker? Har det påverkats av tjänsten Egen
nedladdning? Arbetsuppgifter exempelvis? Har du viss tid för att arbeta med
talböcker?

Hur upplever du kollegors kunskap och intresse inför talböcker och tjänsten Egen
nedladdning? 

Upplever du några utmaningar eller svårigheter i ditt arbete med talböcker och
tjänsten Egen nedladdning?

Hur inhämtar du information och kunskap om talböcker? På vilket sätt inhämtar
du information och kunskap om tjänsten Egen nedladdning?

Vad skulle du säga att den här kunskapen och informationen bidrar med i ditt ar-
bete? 

Hur skulle du beskriva relationen till MTM? Hur upplever du att denna fungerar?
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Berätta om bibliotekets fysiska bestånd av talböcker? Hur har ni placerat bestån-
det?
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